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استفتاء معاون اسبق وزارت بهداشت از مراجع تقلید
1. با توجه به احتمال و ترس از خطر ابتال به کرونا، آیا شرکت در مراسم مذهبی محرم جایز است؟ 

2. نظر حضرتعالی درباره حضور افرادی که بدون رعایت پروتکل های بهداشتی سبب ابتال  و یا حتی فوت 
دیگران می شوند در مراسم مذهبی چیست؟

معاون اسبق وزارت بهداشت به 1۲ مرجع تقلید 
درباره برگزاری عزاداری محرم در شرایط کرونا 

نامه ای را نوشت. 
به گزارش سپید متن نامه سید موید علویان به 

شرح زیر است: 
ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة

ارسال به 1۲ مرجع عالیقدر 
حفظهم اهلل تعالی

سالم علیکم
ابتدا از خداوند متعال سالمتی حضرتعالی و سایر 
مومنین را از خداوند متعال خواستارم. با توجه 
به شرایط پیش آمده در مورد بیماری کرونا نظر 

فقهی حضرتعالی راه گشا می باشد. 
راههای انتقال بیماری تماس نزدیک بین افراد در 
جامعه است و احتمال انتقال از افراد بی عالمت 
هم صورت می گیرد و در صورت دادن احتمال و 
ترس از خطر ابتال در این شرایط حضور در مراسم 
مذهبی چه حکمی دارد. تاکید متخصصان امر و 
وزارت بهداشت بر ضرورت رعایت دستورات 
بهداشتی احتمال ابتال را کم می کند ولی نمی تواند 

اینکه  با توجه به  ابتال شود.  100 درصد مانع 
رعایت فاصله احتماعی و پروتکل های بهداشتی 

در این مراسم دشوار است، اینجانب اطمینان 
هرگونه  برگزاری  حاضر  شرایط  در  که  دارم 

مراسم و از جمله مراسم مذهبی محرم می تواند 
سبب افزایش ابتالی بیشتری از مردم عزیز ایران 
نفر هم  و مرگ یک  ابتال  از  شود. جلوگیری 
با رعایت بهداشت و رعایت فاصله اجتماعی 

امکان پذیر است. 
1. با توجه به احتمال و ترس از خطر ابتال به 
کرونا شرکت در مراسم مذهبی محرم جایز است؟ 
رعایت  بدون  که  افرادی  که  صورتی  در   .۲
پروتکل های بهداشتی سبب ابتال دیگران شوند 
که گاهی حتی سبب فوت افراد نیز می شود، نظر 
حضرتعالی در مورد شرکت این افراد در مورد 

مراسم مذهبی چیست؟ 
از خداوند متعال حفظ شعایر اسالمی با سالمت 

جامعه را داریم. 
دکتر سید موید علویان

استاد تمام دانشگاه و معاون اسبق سالمت وزارت 
بهداشت

چهارم مرداد ماه 1399
چهارم ذیحجه 1۴۴1

آتش عشق امام حسین )ع( خاموش شدنی نیست.

خبـر

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، عادی پنداری ویروس کرونا توسط 
مردم را عامل اصلی اوج گیری این بیماری ارزیابی کرد و گفت: 
»۲۵ استان کشور درحال حاضر در وصعیت قرمز قرار دارند.« 
به گزارش سپید، کیانوش جهانپور با تاکید بر اینکه عادی پنداری 
عامل اصلی اوج گیری دوباره کرونا در کشور بود، گفت: »اگر 
فاصله گذاری  و  ماسک  از  استفاده  و  بهداشتی  پروتکل های 
فیزیکی به خوبی رعایت نشود، شاهد شیوع بیشتر این بیماری 

در کشور در ماه های آینده خواهیم بود.« 
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت با 
تاکید بر اینکه در موج اول کرونا در 30 بهمن ماه وجود این 
بیماری در کشور محرز شد، اظهار کرد: »از آن زمان شاهد 
هماهنگی های خوب بین بخشی میان دستگاه ها و مهم تر از همه 
همراهی و مساعدت مردم و مشارکت اجتماعی وسیع بودیم.«
جهانپور ادامه داد: »البته همزمان شدن این ایام با تعطیالت 
عید نوروز و محدودیت های جاده ای و مسافرتی که در کشور 
اعمال شد، همگی دست به دست هم داد تا توفیق نسبی در 

مدیریت این بیماری در کشور حاصل شود.«
وی یادآور شد: »در همین ماه های فروردین و اردیبهشت با 
مدیریت خوبی که در کشور اتفاق افتاد به میانگین مرگ کمتر 

از ۵0 نفر در روز هم رسیدیم.«
جهانپور با اشاره به تداوم این وضعیت تا عید فطر، تصریح 
کرد: »با آغاز تعطیالت عید فطر و 1۴ و 1۵ خردادماه شاهد 

افزایش موج سفرها و کاهش محدودیت ها در کشور بودیم و 
به دنبال آن بازگشایی مشاغل، صنوف و اماکن بدون رعایت 
صعودی  روند  بهداشتی،  پروتکل های  و  توصیه ها  مطلوب 

بیماری کرونا در کشور را موجب شد.«
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
یادآور شد: »بازگشایی ها و رفع محدودیت ها الجرم و ناگزیر 
بود تا چرخ اقتصادی کشور هم به حرکت در بیاید. اما اتفاق 
افتاد، عادی پنداری کرونا در  مهمی که بعد از بازگشایی ها 
کشور و این تصور غلط بود که بیماری کرونا مهار شده است.«
پنداری در سیر  این عادی  »نتیجه  جهانپور خاطرنشان کرد: 
کرمانشاه،  کردستان،  استان های  در  نخست  کرونا،  صعودی 
آذربایجان غربی، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان 

خود را نشان داد و تعداد مبتالیان در این استان ها به طرز 
چشمگیری افزایش یافت.« وی با بیان اینکه اکنون در میانه 
فصل دوم بیماری کرونا هستیم، گفت: »۲۵ استان کشور در 
وضعیت قرمز هستند و در بین این استان ها، وضعیت خراسان 

رضوی اکنون حادتر از بقیه استان هاست.«
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
با اشاره به پویش ملی »من ماسک می زنم« گفت: »شروع این 
پویش از هفتم تیرماه با بیانات مقام معظم رهبری بود که بعد 
از توصیه های رهبری، اشتیاق باالیی در جامعه در استفاده از 

ماسک ایجاد شد.«
جهانپور با بیان اینکه طبق قرائن و شواهد پزشکی،  بیماری 
کرونا در ایران و جهان تا زمان نامعلومی ادامه دارد، افزود: 
و  روحیه  نیازمند حفظ  بیماری،  این  با  مبارزه  تداوم  »برای 

انگیزه کادر پزشکی هستیم.«
وی در این باره افزود: »در نظر داریم در شهریورماه و پاییز که 
روزهای بزرگداشت پزشکان و داروسازان و متعاقبا پرستاران 
هست، مراسم و بزرگداشت برای فعاالن این عرصه در خالل 

پویش ملی همدلی با مدافعان سالمت برگزار کنیم.«
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، جهانپور تنها 
راهکار مبارزه با این بیماری را رعایت پروتکل های بهداشتی 
و اقدامات حفاظتی نظیر استفاده از ماسک برشمرد که طبق 
استنادات علمی تا 7۵ درصد احتمال ابتال را کاهش می دهد 

و البته توفیق آن منوط به رعایت همگانی است.

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت: 

 ۲۵ استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند
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معاون درمان ستاد فرماندهی عملیات مقابله با کرونای کالنشهر تهران خبر داد

اختصاص یک سوم تخت های بیمارستانی تهران به بیماران کرونایی
با  معاون درمان ستاد فرماندهی عملیات مقابله 
کرونای کالنشهر تهران گفت: »یک سوم تخت های 
بیمارستانی در تهران به کرونا اختصاص یافته است.«
نادر توکلی اظهار کرد: »تمام  به گزارش سپید، 
بیمارستان های دولتی، خصوصی، خیریه و نیمه 
دولتی در شرایط کنونی درگیر کرونا هستند، حتی 
برخی بیمارستان های خصوصی مانند بیمارستان 

ایثار فقط بیمار کرونایی پذیرش می کنند.«
وی افزود: »در حال رایزنی هستیم تا بیمارستان های 
خصوصی بیشتری پای کار بیایند و تخت های بیشتری 
به بیماران کرونایی در بخش خصوصی تخصیص 

پیدا کند.«
معاون درمان ستاد فرماندهی عملیات مقابله با کرونای 
تهران گفت: »در تهران نیمی از تخت های آی سی 
یو بزرگساالن به بیماران کرونایی اختصاص یافته اند، 
دو سوم بیماران کرونایی در بخش های عادی و یک 

سوم در بخش های ویژه بستری هستند.«
توکلی با بیان اینکه شرایط مناسب نیست و درعمل 
وضعیت قرمز کرونایی در تهران حاکم است، گفت: 
»چرا که تعداد موارد ابتال و بستری باالست، حجم 
اعظم بیماران کرونایی به  بخش های سرپایی مراجعه 
می کنند و بیماران بد حال که تنگی نفس پیدا کرده اند 
و دچار کمبود اکسیژن شده اند، در بیمارستان ها 

بستری می شوند.«
معاون درمان ستاد فرماندهی عملیات مقابله با کرونای 
تهران تصریح کرد: »باید توجه داشت که نمی توان نظام 
درمان را تعطیل کرد و تمام تخت های بیمارستانی 
را به کرونا تخصیص داد چرا که ارائه خدمات به 

بیماران غیر کرونایی هم اهمیت داد.«
وی درباره جدایی بیمارستان های کرونایی و غیر 
کرونایی اظهار کرد: »در عمل بیمارستان های غیر 
کرونایی و کرونایی جدا شده اند به عنوان مثال 

ما در علوم پزشکی ایران از 18 بیمارستان تحت 
پوششی که داریم ۴ بیمارستان را به کرونا اختصاص 
داده ایم، اما تفکیک کامل غیر قابل امکان است و 
تنها بیمار کرونایی در بیمارستان های تک تخصصی 

پذیرش نمی شوند.«
توکلی بیان کرد: »در بیمارستان های تخصصی در 
صورتی که بیمار نیازمند خدمات تخصصی بستری 
شده باشد و ابتالی او به کرونا ثابت شود، بیمار 
در بخش ایزوله خدمات تخصصی دریافت می کند 
به عنوان مثال خانم باردار مبتال به کرونا نیازمند 
خدمات تخصصی باشد در بیمارستان اکبرآبادی 

در بخش ایزوله بستری می شود.«
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره 
آمار تخت های اختصاص یافته به بیماران کرونایی 
در علوم پزشکی ایران اظهار کرد: »ما در علوم 
پزشکی ایران 3 هزار و 300 تخت داریم که یک 
سوم تخت ها به بیماران کرونایی اختصاص یافته 
است و بیمارستان فیروزگر، شهدای یافت آباد، 

بیماران کرونایی  فیروزآبادی  حضرت رسول و 
پذیرش می کنند.«

توکلی ادامه داد: »همچنین سه بیمارستان شبکه ای 
علوم پزشکی ایران شامل فاطمه زهرا رباط کریم، امام 
سجاد شهریار و امام حسین بهارستان و بیمارستان 
خصوصی نیکان ۲ یا ایثار، بیمارستان ساسان و 
بیمارستان های فیاض بخش  میالد و 1۲ بهمن شهر 
قدس زیر نظر تامین اجتماعی به بیمار کرونایی خدمت 
ارائه می کنند و بیمارستان های نیرو های مسلح هم 

بیماران تحت پوشش خود را پذیرش می کنند.«
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: 
»روند بستری در ۲ هفته اخیر افزایشی بوده است 
و عمده بیماران نسبت به پیک اول کرونا بدحال تر 
هستند و یکی از چالش های بیمارستان ها تامین 
اکسیژن است و هماهنگی های الزم برای تامین 

اکسیژن صورت گرفته است.«
معاون درمان ستاد فرماندهی عملیات مقابله با کرونای 
تهران تصریح کرد: »ما موارد بستری در سنین باالتر 

را در پیک اول شاهد بودیم، اما به دلیل اینکه آلودگی 
نسبت به پیک اول به ویژه در تهران به شدت بیشتر 
از پیک اول کروناست، شاهد بستری بیماران کرونایی 

در سنین جوانی هم هستیم.«
وی  ادامه داد: »موارد بستری در کودکان هم به دلیل 
افزایش آلودگی در جامعه افزایش پیدا کرده است و 
مردم باید بدانند بین کودکان و بزرگساالن در ابتال 
فرقی وجود ندارد و کودکان هم مانند بزرگساالن 
در معرض خط ابتال قرار دارند و باید همه نکات 
بهداشتی را برای پیشگیری از ابتال به کرونا رعایت 
کنند.« معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: 
»اگر روند بستری ها افزایش پیدا کند در آینده دچار 
چالش خواهیم شد و برای تامین تخت بیمارستانی 
باید بیمارستان هایی که در مرحله بهره برداری هستند 

به مدار اضافه کنیم.«
توکلی درباره ابتالی کادر درمان علوم پزشکی ایران 
به کرونا گفت: »یک هزار نفر پرسنل علوم پزشکی 
ایرانی به کرونا مبتال شده اند و این بدان معناست که 
10 درصد کادر درمان درگیر شده اند و اگر مردم 
رعایت نکنند کادر درمان دچار چالش می شوند و 
از طرفی خروج کادر درمان به دلیل ابتال به کرونا 
می تواند برای بیمارستان ها چالش ایجاد کند و مردم 

باید بدانند که کرونا درمان اختصاصی ندارند.«
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی خاطرنشان 
کرد: »دستورالعملی برای ساماندهی استعالجی کادر 
درمان کرونایی به بیمارستان ها ابالغ کرده ایم و کسانی 
که مبتال به کرونا باشند با تایید متخصص عفونی 
بیمارستان به استعالجی می روند و باید توجه داشت 
که نیروی انسانی باید تامین شود البته اخیرا مجوز 
جذب سه هزار نیر صادر شده است، اما بودجه 
بیمارستان ها برای پرداخت حقوق استخدامی های 

جدید باید در نظر گرفته شود.«

خبـر

جدید  بیمار   ۲333 شناسایی  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
کووید19 در کشور خبر داد.

به گزارش سپید، سیماسادات الری گفت: »از روز شنبه تا یکشنبه  
۵ مرداد 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار 
و 333 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که  
یک هزار و ۲8۲ نفر از آنها بستری شدند.« وی ادامه داد: »مجموع 

بیماران کووید19 در کشور به ۲91 هزار و 17۲ نفر رسید.«
به گفته وی، متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲16 بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به 1۵ هزار و 700 نفر رسید. الری افزود: »خوشبختانه 
تا کنون ۲۵3 هزار و ۲13 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 

بیمارستان ها ترخیص شده اند.«
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: »369۵ نفر از بیماران 
مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت 

قرار دارند.«
به گفته الری، تا کنون دو میلیون و 3۲7 هزار و 8۵0 آزمایش 

تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.

وی با تاکید بر رعایت اصول سه گانه بهداشتی شست وشوی مداوم 
دست ها، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک، گفت: »همانند 
روزهای گذشته استان های مازندران، فارس، آذربایجان های شرقی 
و غربی، خراسان رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، گلستان، کرمان، 

زنجان و ایالم در وضعیت قرمز قرار دارند.«
الری ادامه داد: »همچنین استان های تهران، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، 
قزوین، مرکزی، خراسان شمالی، همدان، خراسان جنوبی، سمنان، 
سیستان و بلوچستان، اردبیل و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت 
هشدار قرار دارند.« وی با اشاره به وضعیت استان اصفهان گفت: 
»دو شهرستان این استان در وضعیت قرمز و 11 شهرستان نیز در 
وضعیت هشدار قرار دارند و آمار بستری های کرونا در اصفهان 

به خصوص در شهرستان های پرازدحام روندی افزایشی دارد.«
الری به وضعیت استان تهران نیز اشاره کرد و افزود: »در استان 
تهران 9 شهرستان در وضعیت هشدار قرار دارند و موارد روزانه 
بستری در این استان طی یک ماه گذشته به دو برابر افزایش 
یافته است. در شهرستان های تهران، پاکدشت، دماوند و شهریار 
آمار بستری ها شیب نسبتا تندی را طی می کند به طوری که در 

استان تهران نیمی از تخت های مراقبت های ویژه بزرگساالن 
در اشغال بیماران کرونایی است.«

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »مهم ترین دغدغه ما ابتال 
و خستگی کادر درمان است. این درحالیست که با رعایت 
اصول سه گانه شستن مداوم دست ها، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و استفاده از ماسک می توان به آنها کمک کرده و 

زنجیره انتقال بیماری را شکست داد.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد 

شناسایی ۲۳۳۳ بیمار جدید کووید  ۱۹
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همه چیز درباره عالئم و درمان کرونا در کودکان
یک فوق تخصص عفونی اطفال با اشاره به عالئم 
بیماری کووید19 در کودکان، گفت: »متاسفانه اکثر 
کودکانی که به دلیل ابتال به کرونا به بیمارستان 
مراجعه می کنند به دلیل حضور در اجتماعات و 
تجمعات بوده است که یا خود کودک در تجمع 
حضور داشته و یا پدر و مادر در اجتماعی شرکت 
و سپس ویروس را به کودک شان منتقل کرده اند.«
به گزارش سپید، عبداهلل کریمی در گفت و گو 
با ایسنا درباره وضعیت ابتالی کودکان به کرونا، 
گفت: »قبال اعالم شده بود که کرونا در کودکان 
کم است و آمار زیر یک درصد در این زمینه ارائه 
شد. به این معنا که از هر 100 نفری که به کرونا 

آلوده می شوند، یک نفر کودک است.«
وی افزود: »علت هم این بود که از آنجایی که 
بزرگساالن از نظر اجتماعی و شغلی تماس بیشتری 
داشتند، گزارش بیماری در بزرگساالن بیشتر بود. به 
تدریج که بزرگساالن بدون رعایت مسائل بهداشتی 
در کنار کودکان قرار گرفتند، آمار ابتال در کودکان تا 
10 درصد و حتی تا 13 درصد هم گزارش شد.«

کریمی با بیان اینکه آمار ابتالی کودکان به کرونا در 
کشورهای مختلف بین دو تا 10 درصد متفاوت 
است، اظهار کرد: »بنابراین کودکان هم با بیماری 
کووید19 درگیر می شوند و از طرفی در زنجیره 
انتقال هم قرار می گیرند. یعنی کودکان هم از طریق 
بزرگساالن به کرونا مبتال می شوند و هم می توانند 

این ویروس را به بزرگساالن منتقل کنند.«
وی با اشاره به عالئم کرونا در کودکان گفت: »به 
طور کلی عالئم کرونا در کودکان کمتر است، اما 
به این معنی نیست که کرونا اصال در کودکان عالئم 
شدید ایجاد نمی کند. گاهی اوقات عالئم کرونا در 
کودکان سردرد، تب، اسهال و استفراغ، درد ماهیچه 
و درد عضالنی، بی اشتهایی و درد مفاصل است، اما 
گاهی اوقات هم ممکن است ارگان های مختلف اعم 

از مغز، ریه، کلیه، قلب، کبد، لوزالمعده و... را درگیر 
کند. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که هرچند 
کرونا در کودکان مالیم است، اما می تواند شدت هم 
پیدا کند. به ویژه در کودکانی که یا به یک بیماری 
زمینه ای اعم از دیابت، فشار خون و... مبتال هستند 
و یا کودکانی که بسیار چاق بوده و یا نقص ایمنی 
دارند که شانس مرگ و میر در این کودکان هم 
زیاد است و خانواده ها باید مراقبت زیادی کنند.«

این فوق تخصص عفونی اطفال گفت: »خانواده ها 
همان اقدامات مراقبتی که خودشان انجام می دهند، 
بزنند،  ماسک  دهند.  انجام  هم  کودکان  برای 
به  دست هایشان را مرتب بشویند، دست ها را 
سر و صورت نزنند، در اجتماعات شرکت نکنند 
و.... . متاسفانه اکثر کودکانی که به دلیل ابتال به 
کرونا به بیمارستان مراجعه می کنند به دلیل حضور 
در اجتماعات و تجمعات بوده است که یا خود 
کودک در تجمع حضور داشته و یا پدر و مادر 
در اجتماعی شرکت کردند و بعد ویروس را به 

کودکشان منتقل کردند.«
کریمی با بیان اینکه کودکان، کوچک هستند، اما 
کرونا ویروس کوچک و بزرگ  نمی شناسد، تاکید 
کرد: »کرونا می تواند هر کسی را آلوده کند. اگر 
کرونا در کودکان به صورت شبه کاوازاکی باشد که 
ارگان های متعدد درگیر می شوند به ویژه در کودکانی 
که نقص ایمنی و یا بیماری زمینه ای دارند، مرگ و 
میر زیاد خواهد بود. البته باید توجه کرد که کودکان 
در انتقال ویروس نقش مهمی دارند. هم خود کودک 
در خطر است و هم دیگران. چرا باید کودک را 
در معرض چنین ویروس خطرناکی قرار دهیم؟.«

کریمی افزود: »بیماری کاوازاکی از قبل هم بوده 
و معموال در زمستان و بهار شیوع بیشتری داشته  
است. علت این بیماری خیلی مشخص نیست و 
ویروس های مختلف می توانند این بیماری را ایجاد 
کنند. گفته می شود که کرونا ویروس هم ممکن 
است در کسی که از نظر ژنتیک مستعد بیماری 
کاوازاکی است، خودش را به صورت کاوازاکی 

نشان دهد. در عین حال باید توجه کرد که کاوازاکی 
را می توان با دارو درمان کرد، اما گاهی همزمان با 
آن ارگان های دیگر هم درگیر می شود. به طوری 
که کودک برای بیش از ۲۴ ساعت تب باال پیدا 
می کند، حداقل ممکن است دو ارگان بدن درگیر 
شوند و التهاب در خون باال می رود و از طرفی هم 
این افراد معموال با کرونا هم تماس داشته اند که 
این موارد معموال شدید شده و مجبور می شویم 

کودک را در ای سی یو بستری کنیم.«
وی درباره درمان کودکان مبتال به کرونا، تاکید کرد: 
»باید توجه کرد که کرونا هنوز بعد از گذشت بیش 
از شش ماه، درمان مشخص قطعی ندارد و تمام 
داروهایی که چه در بزرگساالن و چه در کودکان 
مطرح می شوند در فاز های مطالعاتی هستند و هنوز 
به مرحله ای نرسیدند که قطعا در درمان کرونا باشند. 
درمانی که اکنون در کودکان مبتال به کرونا انجام  
می شود، تقریبا مانند بزرگساالن است. البته قبل از 
اینکه دنبال درمان بگردیم، باید به دنبال پیشگیری 
باشیم و موارد بهداشتی را رعایت کنیم. یکی دیگر 
از راهکارهای پیشگیری واکسن است که تاکنون 
واکسن های زیادی برای کرونا وارد فازهای مختلف 
شده اند، اما تا زمانیکه قطعی و ساخته شود، بین 

یک و نیم تا پنج سال ممکن است طول بکشد.«
کریمی گفت: »در عین حال ممکن است در پاییز 
و زمستان ویروس آنفلوانزا با کرونا دست به دست 
هم داده و به صورت شدید تر در کودکان بروز یابند. 
بنابراین باید زنجیره انتقال را قطع کنیم و مراقبت 
کنیم و به کودکان واکسن آنفلوانزا را تزریق کنیم.«
کریمی اعالم کرد: »اگر زنجیره انتقال قطع نشود، 
بازگشایی مهدهای کودک و مدارس می تواند 
باید  کرونا  اجرایی  ستاد  البته  باشد.  خطرناک 
تصمیمات  اپیدمی  و  کشور  شرایط  اساس  بر 

را اتخاذ کنند.«

خبـر

مشاور وزیر بهداشت گفت: »هیچ کمبودی در زمینه تجهیزات 
حفاظتی نداریم و روزانه 3۵ عدد دستگاه تنفس مصنوعی توسط 

شرکت های دانش بنیان تولید می شود.«
به گزارش سپید، نصراهلل فتحیان در گفت و کو با باشگاه خبرنگاران 
جوان با اشاره به آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور اظهار 
کرد: »در حال حاضر به دلیل عدم رعایت دقیق دستورالعمل های 
بهداشتی توسط برخی از مردم میزان آمار مبتالیان به کرونا در 
کشور افزایش پیدا کرده است به طوریکه برخی از استان های کشور 
مانند خوزستان، کرمانشاه و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.«
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در برخی از استان های کشور 
میزان افراد فوتی افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: »دولت باید 
حمایت های بیشتری از کادر درمان در زمینه مقابله با بیماری کرونا 
انجام دهد.« فتحیان تاکید کرد: »با همت و تالش گروه های جهادی 
و بسیج مستضعفان ۵00 هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده در کشور 
تولید می شود و این ظرفیت وجود دارد که میزان محصوالت خود 

را به 7۵0 هزار لیتر در روز برسانند.«

مشاور وزیر بهداشت ادامه داد: »روزانه 3۵ دستگاه تنفس مصنوعی 
توسط شرکت های دانش بنیان در کشور تولید می شود و خوشبختانه 
از نظر تولید ماسک و سایر تجهیزات حفاظتی مشکل یا کمبودی 
نداشته و توانایی الزم برای صادرات این تجهیزات در کشور 

وجود دارد.«
وی با اشاره به اینکه باید در زمینه تهیه محتوا های آموزشی اقدامات 
الزم انجام گیرد، تاکید کرد: »متاسفانه در برخی از مراکز درمانی 
و درمانگاه ها پروتکل های بهداشتی به خوبی رعایت نشده و 

آموزش های الزم به مراجعه کنندگان داده نمی شود.«
فتحیان ادامه داد: »یکی از اقدامات مهم اتصال اقامتگاه های سراسر 
کشور به بیمارستان ها و مراکز درمانی است که گام مهمی در این 

خصوص انجام نگرفته است.«
مشاور وزیر بهداشت با اشاره به اینکه حدود 6۲ درصد افراد 
شناسایی شده در غربالگری دارای عالئم مثبت کرونا بودند، ادامه 
داد: »بیش از ۴0 میلیون نفر در مرحله دوم غربالگری شدند که 
از این تعداد بیش از چهار میلیون نفر جزو افراد پرخطر و شش 

میلیون نفر نیز جزو افراد باالی 60 سال هستند.«
وی افزود: »در حال حاضر ۵7 هزار و شش تیم در بسیج ملی 
در زمینه مقابله با بیماری کرونا فعالیت می کنند و چهار درصد 

از افراد غربالگری شده نیز در مراکز درمانی ویزیت شده اند.«
فتحیان در پایان گفت: »در حال حاضر 3۲ درصد از افراد غربالگری 
شده فاقد مشکل و حدود چهار درصد نیازمند رژیم درمانی 

سرپایی هستند.«

مشاور وزیر بهداشت مطرح کرد

تولید روزانه ۳۵ عدد دستگاه تنفس مصنوعی در کشور 
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رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انتقاد کرد

دولت حاضر به توزیع ماسک رایگان بین محرومان نیست
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه 
طبق گفته وزارت صمت، روزانه بیش از 11میلیون 
ماسک توزیع می شود؛ اما هیچکس نمی داند که این 
ماسک ها به کجا می رود گفت: »دولت حاضر به توزیع 

ماسک رایگان بین مستضعفین نیست.«
به گزارش سپید، حسینعلی شهریاری در رابطه با دغدغه 
مردم برای برگزاری کنکور گفت: »نه تنها در ارتباط با 
کنکور سراسری بلکه درباره تمام آزمون های سراسری، 
نگرانی بسیار زیادی وجود دارد که تصمیم گیری در 
این زمینه به عهده ستاد ملی مبارزه با کرونا است که 
ریاست این ستاد را رئیس جمهور عهده دار است. ما 
در قوانین پنج ساله و باالدستی متولی سالمت کشور 
را وزیر بهداشت می دانیم ولی تصمیم گیرندگان به جز 
وزیر بهداشت هستند.« وی افزود: »گفته شده است که 
کنکور قرار است با اجرای پروتکل های بهداشتی خاص 
اجرا شود؛ اما ما معتقدیم دولت نمی تواند تضمینی 
برای اجرای این پروتکل ها بدهد. همانطور که قرار 
بر تصویب پروتکل های جدید برای بازگشایی مراکز 
تجاری و کافه ها بود که برخالف وعده های داده شده، 

شاهد افزایش تعداد مبتالیان هستیم.«
به گفته شهریاری، الزام بر استفاده از ماسک است و 
قشر فقیر نمی تواند ماسک بخرد اما دولت حاضر به 
توزیع ماسک رایگان برای مستضعفین نیست. طبق 

گفته وزارت صمت، روزانه 11 و نیم میلیون ماسک 
توزیع می شود؛ اما هیچکس نمی داند که این ماسک ها 
به کجا می رود که به دست مردم نمی رسند فقط 
می دانیم که محرومین و مستضعفین عالوه بر اینکه 
دسترسی به ماسک ندارن پول خرید آن را هم ندارند. 
وی افزود: »مقوله کنکور نیز کشوری و سراسری 
است وچون در اقصی نقاط کشور برگزار می شود 
این وضعیت قابل کنترل نیست و تلفات را افزایش 
خواهد داد. ما نامه ای به رئیس جمهور خواهیم نوشت 
تا برگزاری کنکور به تعویق بیفتد. تا زمانی که کرونا 
کنترل نشده است، نمی توان اقدامی برای برگزاری 

کنکور کرد.« وی تصریح کرد: »در مرحله پیشین 
شیوع کرونا تعداد مرگ و میر به 30 نفر کاهش 
پیدا کرد ولی آقایان با بازگشایی مراکز تلفات را به 
200 نفر رساندند. اگر شش ماه دانشگاه به تعویق 
بیفتد مشکل بزرگی اتفاق نخواهد افتاد. مهم جان 
فرزندانمان است. روزی هزاران پیامک و تلفن درباره 
برگزاری کنکور داریم. ما باید زنده باشیم تا به دانشگاه 
برویم. ما تصمیم گیرنده نیستیم و تنها نظرات مجلس 
و کمیسیون درمان را به مسئولین منتقل می کنیم ولی 
عقیده داریم در صورت ادامه این بی تدبیری دولت 
به بهانه اجرای پروتکل و درصورت برگزاری کنکور 

و افزایش تعداد تلفات، شخص رئیس جمهور باشد 
پاسخگو باشد.« وی درباره خبرهای منتشر شده توسط 
یکی از مسئوالن وزارت بهداشت مبنی بر برگزاری 
یک کنکور برای اشخاص سالم و برگزاری کنکوری 
دیگر برای کسانی که کرونا دارند اظهار داشت: »این 
حرف بسیار غیرحرفه ای است. نه ما می توانیم دو 
کنکور مجزا برگزار کنیم و نه کسی حاضر به از دست 

دادن این فرصت ویژه است.«
به گزارش فارس، شهریاری همچنین در خصوص 
معوقه پرستاران گفت: »کارانه پرستاران در سال گذشته 
بطور متوسط یک و نیم میلیون تومان بوده است؛ اما 
امسال حتی با وجود ویروس کرونا این مبلغ به 500 
هزار تومان کاهش داشته است. زیرا درآمد بیمارستان ها 
کاهش داشته است. تا به این لحظه 138 نفر از اعضای 
کادر سالمت در این راه جان خود را از دست داده اند 
و اگر دولت اقدام به پرداخت این کارانه ها نکند، این 
انگیزه اندکی که وجود دارد نیز از بین می رود و شرایط 
بسیار وخیم تر خواهد شد. مقام معظم رهبری یک 
میلیارد یورو را به این منابع اختصاص داده اند و باید 
این مبالغ به پرستاران پرداخت شود تا حداقل به اندازه 
اردیبهشت سال گذشته دریافتی داشته باشند. ما نیز در 
حال پیگیری و ارسال نامه هستیم و امیدواریم دولت 

به زودی به این بحران رسیدگی کند.«

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری 
محرم، گفت: »برگزاری مراسم عزاداری در سال جاری با توجه 
به شیوع ویروس کرونا ممکن است با تغییراتی نسبت به سال های 
گذشته همراه باشد. اکنون پیشنهادها در زمینه شیوه های برگزاری در 
حال طرح است و همه این موارد با همکاری بین بخشی بررسی 

و اطالع رسانی خواهد شد.«
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت و گو با ایسنا درباره 
تصمیمات وزارت بهداشت در زمینه برگزاری مراسم عزاداری 
محرم و صفر، گفت: »باید توجه کرد که مراسم عزاداری ماه محرم 
یکی از آیین های مذهبی و عاطفی است و همه مردم ایران دل در 

گرو عشق سیدالشهدا )ع( دارند. البته برگزاری مراسم عزاداری 
در سال جاری با توجه به شیوع ویروس کرونا ممکن است با 
تغییراتی نسبت به سال های گذشته همراه باشد که این موارد عمدتا 

در زمینه رعایت بهداشت خواهد بود.«
وی افزود: »مواردی مانند رعایت فاصله گذاری فیزیکی، برگزاری 
مراسم در فضاهای سرباز، کوتاه شدن زمان مراسم و استفاده از 
ماسک از موارد قابل توجه در برگزاری مراسم عزاداری امسال 

خواهد بود.«
الری ادامه داد: »تدوین پروتکل های مربوط به مراسم محرم در 
حال انجام است و با توجه به شرایط خاص امسال از نظر شیوع 

ویروس کرونا باید این پروتکل ها با دقت و همکاری بین بخشی 
و البته توجه در زمینه برگزاری باشکوه مراسم عزاداری امام حسین 

)ع( تدوین و ابالغ شود.«
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: »پس از تدوین این پروتکل های 
بهداشتی حتما در این زمینه اطالع رسانی مناسبی انجام خواهد شد.«
وی تاکید کرد: »در عین حال امیدواریم مراسم عزاداری در ماه های 
محرم و صفر با ایمن ترین شیوه از نظر رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی برگزار شود. البته پیشنهادها در زمینه شیوه های برگزاری 
در حال طرح است و همه این موارد با همکاری بین بخشی بررسی 

شده و اطالع رسانی خواهد شد.«

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

شیوه  برگزاری مراسم محرم در دست بررسی است

خبـر

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به تغییرات 
فیزیولوژیک بدن سالمندان، گفت: »اگر افراد سالمند به کووید 19 

مبتال شوند، بیماری در آنها شدیدتر می شود.« 
به گزارش سپید، شیما جزایری در گفتگو با مهر افزود: »با افزایش 
سن نیاز افراد به برخی مواد مغذی بیشتر می شود، از طرفی دریافت ها 
هم کم می شود و این موضوع روی سیستم ایمنی تأثیر می گذارد.«

وی ادامه داد: »تغییرات دیگری هم در سالمندی اتفاق می افتد که 
باعث می شود شدت بیماری بیشتر شود. یکی از آنها تغییراتی است 
که در توده چربی و عضالنی به وجود می آید. اصوالً توده عضالنی 

بدن می تواند برای بدن بسیار مفید باشد اما با افزایش سن و از 30 
سالگی به بعد هر 10 سال 2 تا 3 درصد از حجم عضالت کم می شود.«

جزایری افزود: »اگر 15 درصد از توده عضالنی خودمان را از دست 
بدهیم به آن »سارکوپنی« یا تحلیل توده عضالنی گفته می شود و بسیار 
ما را آسیب پذیر تر می کند. از سوی دیگر هر چه توده عضالنی کم 
می شود توده چربی افزایش می یابد و چربی اضافی خوب نیست.«

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تاکید کرد: »چاقی یکی 
از عواملی است که باعث شدت کووید 19 می شود. از 70 سالگی به 
بعد توده چربی هم کم می شود و اگر کاهش وزن بیش از حد باشد 

سوءتغذیه پروتئین انرژی ایجاد می شود و افرادی که این سوءتغذیه 
را دارند مستعد بیماری ها هستند.« وی اظهار کرد: »سالمندان باید 
تغذیه خوب داشته باشند. سالمندان در خانه هم می توانند تحرک 
داشته باشند و فعالیت های هوازی و فعالیت هایی که باعث ساخته 
شدن عضالت می شود مثل وزنه زدن انجام دهند.« جزایری ادامه داد: 
»سالمندان باید حواسشان به تغذیه و دریافت پروتئین باشد تا توده 
عضالنی را حفظ کنند. سالمندان باید به کاهش وزن شان حساس 
باشند. سرخود رژیم نگیرند. اگر می بینیم سالمندی بی دلیل الغر 

می شود به فکر باشیم تا جلوی کاهش توده عضالنی را بگیریم.«

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران: 

کرونا در سالمندان شدیدتر است



درخواست مدیرعامل کانون هموفیلی ایران از مجلس:

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد
افزایش ۲۱ درصدی بازرسی برای رعایت پروتکل های بهداشتی

سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش ۲۱ درصدی بازرسی ها 
در زمینه اجرای رعایت پروتکل های بهداشتی در واحدهای 

صنفی در هفته آخر تیر ماه خبر داد. 
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت  وگو با ایرنا درباره 
افزایش بازرسی ها از واحدهای صنفی برای رعایت پروتکل های 
بهداشتی بیان کرد: »از ۲۲ تیر ماه تا سوم مرداد ماه ۱۳۹۹ میزان 
بازرسی ها در زمینه اجرای پروتکل های بهداشتی در واحدهای صنفی، صنعتی و کارگاهی در سراسر 
کشور با همت نیروهای بهداشتی تا ۲۱ درصد افزایش یافته است.« وی ادامه داد: »همچنین از ۲۲ تیر 

ماه تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ تعداد هزار و ۷۱۴ مرکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی 
و واحدهای کارگاهی پس از دریافت اخطار در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی، پلمب شدند. در 
این زمینه ۱۹ هزار و ۹۹۴ بازرسی مشترک نیز با همکاری سایر دستگاه ها انجام شده است.« معاون 
وزیر بهداشت گفت: »در استان تهران نیز در این بازه زمانی، ۲۳۵ مرکز پس از دریافت اخطار پلمب 
شده و ۵۶۲ مورد بازرسی با همکاری سایر دستگاه ها انجام شده است.« الری اظهار کرد: »این مراکز 
پلمب شده شامل باشگاه های ورزشی، مراکز عرضه مواد غذایی، تاالرهای پذیرایی، کارگاه های قنادی، 
برخی شعبه های بانک، تاالر بورس در برخی استان ها، دفاتر پیشخوان، برخی نانوایی ها و سایر مراکز 
است.« وی بیان کرد: »رعایت پروتکل های بهداشتی از طرف اصناف در دوران شیوع ویروس کرونا 
اهمیت فراوانی دارد. از طرفی استفاده از ماسک، شست وشوی مداوم دست ها و رعایت فاصله گذاری 
فیزیکی نیز نباید فراموش شود. در حال حاضر بیماری کووید ۱۹ هیچ واکسن یا داروی اختصاصی 

ندارد و تنها راه مقابله با آن، رعایت بهداشت و همین اصول سه گانه است.«

دولت

آزمون

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفت: »یکی 
از درخواست های مهم بیماران خاص تشکیل 
فراکسیون حمایت از بیماران خاص در مجلس 
است. نمایندگان مجلس در دوران کاندیداتوری 
بارها قول تشکیل این فراکسیون را داده اند اما 
را  خود  وعده های  می رسند  مجلس  به  وقتی 
فراموش می کنند. ما ابراز امیدواری می کنیم با 
هدایت ریاست جدید مجلس، توجه مجلس به 
امور بیماران دردمند خاص و دیر درمان جلب 
گردد. متأسفانه عدم توجه به حوزه رفاه اجتماعی 
بیماران خاص یک امر جدی در کشور است.«
به گزارش سپید، احمد قویدل به مناسبت پنجمین 
روز هفته حمایت از بیماران هموفیلی که روز 
هموفیلی و مجلس شورای اسالمی نامگذاری 
شده است در گفتگو با مهر، گفت: »مهم ترین رکن 
گرامی داشت هفته حمایت در سال ۱۳۹۹ طرح 
موضوع رفاه اجتماعی برای بیماران هموفیلی 
است. بی تعارف مجلس شورای اسالمی تا کنون 
بیماران خاص  در حوزه  قانون خاصی  عماًل 

از جمله هموفیلی ها تصویب ننموده است.«
وی افزود: »یکی از درخواست های مهم بیماران 
بیماران  از  حمایت  فراکسیون  تشکیل  خاص 
خاص در مجلس است. نمایندگان مجلس در 
این  تشکیل  قول  بارها  کاندیداتوری  دوران 
فراکسیون را داده اند اما وقتی به مجلس می رسند 
ابراز  ما  می کنند.  فراموش  را  وعده های خود 
جدید  ریاست  هدایت  با  می کنیم  امیدواری 
مجلس، توجه مجلس به امور بیماران دردمند 
خاص و دیر درمان جلب گردد. متأسفانه عدم 
بیماران خاص  به حوزه رفاه اجتماعی  توجه 

یک امر جدی در کشور است.«
داد:  ادامه  ایران  هموفیلی  کانون  مدیرعامل 
خود  مأموریت  ذات  در  بهداشت  »وزارت 
نمی شود،  وارد  اجتماعی  رفاه  به حوزه  عماًل 
سازمان بهزیستی و کمیته امداد شرایط ویژه ای 
برای حمایت از مددجویان خود دارند و عماًل 
مباحث حوزه رفاه اجتماعی بیماران و برخی از 
امور بیماران درمانی و دارویی بیماران نیازمند 
تصویب قانون جامع برای حمایت از بیماران 

خاص است.«
رفاه  وزارت  و  مجلس  »پیوند  افزود:  قویدل 
برای چنین حمایتی ضرورت دارد. برای نمونه 

حق بازنشستگی پیش از موعد بیماران خاص 
به  درخواست  که  هموفیلی  بیماران  جمله  از 
حق و عادالنه ای است یک مطالبه مهم جامعه 
بیماران خاص کشور است. بدیهی است یک 
انسان عادی  مانند یک  نتواند  بیمار هموفیلی 

۳۰ سال کار کند و بازنشسته شود.«
وی گفت: »این صرفًا اظهار نظر کانون نیست، 
بیش از ۷۰ پزشک و کارشناس برجسته این 
حوزه در این رابطه اظهار نظر نموده اند. یک 
بیمار هموفیلی شدید حداکثر بتواند ۲۰ سال 
خدمت کند و ادامه کار وی بعد از ۲۰ سال 
فقط برای دولت و خانواده وی هزینه مضاعف 
مطلوبی  زندگی  کیفیت  از  هم  بیمار  و  دارد 

برخوردار نیست.«
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران افزود: »تصویب 
کشور  برای  مالی  بار  به  توجه  با  قوانین  این 
نیازمند تقدیم الیحه است و عماًل وزارت رفاه 
خاص  بیماران  یاری  به  باید  حوزه  این  در 
منشأ  که  افتادگی  کار  از  قانون  اصالح  بیاید. 
ارثی  بیماری های  به  مبتال  بیماران  محرومیت 
از حق از کارافتادگی است نیز از جمله دیگر 
مطالبات بیماران هموفیلی و دیگر مبتالیان به 
انواع بیماری های ارثی است. به استناد این قانون 
افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی نمی توانند 
به دلیل بیماری که قبل از شروع به کار مبتال 

بوده اند از کار افتاده شوند.«

وی همچنین در رابطه با سهام عدالت، گفت: 
»متأسفانه به رغم دستور صریح رئیس جمهور 
وقت که اختصاص سهام عدالت را به بیماران 
ثبت  بودند و  داده  قرار  اولویت  هموفیلی در 
نام های ضروری که انجام شد متأسفانه سهام 
عدالت به بیماران هموفیلی اختصاص نیافت و 
به سادگی این بیماران به علت زیرساخت های 
ضعیف فنی در زمره جاماندگان سهام عدالت 

قرار گرفته اند.«
قویدل افزود: »امیدواریم مجلس به این موضوع 
توجه جدی نماید. منصفانه نیست بیمارانی که 
تمام مراحل ثبت نام را انجام داده و اطالعات 
آنها به موقع در اختیار وزارت بهداشت قرار 
گرفته بود به علت ناهماهنگی از سهام عدالت 

محروم باشند.«
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران ادامه داد: »در 
حال حاضر بانک اطالعاتی بیماران در وزارت 
بهداشت وجود دارد دستور اولویت هم وجود 
دارد، به نظر ما جبران این خطا برای مسئولین 
ما  به  اما  است  مهیا  عدالت  سهام  اختصاص 
برای  مجلس  مصوبه  انتظار  به  داده اند  پاسخ 
روز  در  ما  باشید.  عدالت  سهام  جاماندگان 
هموفیلی و مجلس به ریاست مجلس شورای 
اسالمی سالم می گوئیم و در انتظار عکس العمل 
ایشان و دیگر نمایندگان در رابطه با مشکالت 

بیماران خاص هستیم.«

فراکسیون حمایت از بیماران خاص تشکیل شود
جزئیات برگزاری آزمون 

گواهینامه و دانشنامه تخصصی 
اعالم شد

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در اطالعیه ای جزئیات 
دانشنامه  و  گواهینامه  آزمون  برگزاری 

تخصصی سال ۹۹ را اعالم کرد.
 ۴ به  اطالعیه  این  در  سپید،  گزارش  به 
مصوبه برگزاری آزمون گواهینامه و دانشنامه 

تخصصی سال ۹۹  اشاره شده است. 
بر اساس این اطالعیه با توجه به شرایط خاص 
شیوع کرونا در کشور و نیاز بخش درمان به تامین 
نیروهای متخصص در اولین فرصت ممکن و 
با لحاظ این نکته که استانداردهای آموزشی 
تا حد امکان مد نظر باشد، پس از رایزنی های 
گسترده و نظرخواهی از افراد صاحب نظر در 
حوزه آموزش تخصصی و تعامل با معاونت های 
مختلف وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی ۴ مصوبه به شرح زیر تایید شده است: 
۱- اختیارات ویژه ای به گروه های آموزشی 
و دانشگاه ها داده شود تا با مدل  ساده ابالغی 
فارغ  افراد واجد شرایط  آموزشی  معاونت 
التحصیلی را طی ۲-۳ هفته آینده معرفی و 
نامبردگان در صورت شروع خدمات واجد 

دریافت گواهینامه تخصصی خواهند بود.
طبق  دانشنامه  و  گواهینامه  آزمون   -۲
برنامه ریزی زمان بندی شده قبلی در انتهای 
افرادی  و  برگزار خواهد شد  ماه  شهریور 
که براساس معیارهای بند ۱ واجد شرایط 
دریافت گواهینامه تخصصی نشدند طبق روال 
قبل می توانند در این آزمون شرکت نمایند. 
همچنین تمامی افراد عالقمند به شرکت در 
آزمون دانشنامه مطابق روال اعالم شده قبلی 

در امتحان مذکور شرکت خواهند نمود.
۳- در این فاصله معاونت درمان تمهیداتی 
خواهد اندیشید که فارغ التحصیالن معرفی 
شده محل خدمت شان مشخص شده و توزیع 
شوند. افرادی که خود را به سرعت به محل 
خدمت تعیین شده معرفی نموده و طرح خود 
را شروع کنند در امتحانات شفاهی دانشنامه 

از مزیت هایی بهره مند خواهند شد.
۴-آزمون  گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی 
برگزار خواهد  قبلی  برنامه ریزی  نیز طبق 

شد.وبدا
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نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

ساخت سیستم جامع غربالگری اوتیسم از سوی دانش بنیان ها
از سوی یکی از شرکت های دانش بنیان سیستم جامع غربالگری 
اوتیسم طراحی و ساخته شد که فاز آزمایش بالینی را طی می کند. 
به گزارش سپید، منوچهر مرادی سبزوار، مدیر عامل این شرکت 
دانش بنیان با اشاره به طراحی و ساخت سیستم جامع غربالگری 
اوتیسم، گفت: »این سیستم دستگاهی است که در مراکز بهداشتی 
نصب می شود و به کادر درمانی کمک می کند تا غربالگری اولیه 
را در مورد کودکان مبتال به اوتیسم انجام دهند.« مرادی با بیان اینکه سیستم جامع غربالگری اوتیسم با 
استفاده از یک دوربین، رفتارهای کودک را تحلیل می کند، اظهار کرد: »این دستگاه مجهز به بازی های 
هوشمند است تا با استفاده از آنها، احتمال ابتالی کودک به اوتیسم را بررسی کند. همچنین پرسشنامه های 

الکترونیکی هوشمندی در اختیار کادر درمان قرار می گیرد تا با استفاده از آنها از یک بعد دیگر پاسخ ها 
و رفتار کودک را ارزیابی کند.« وی با تاکید بر اینکه با استفاده از این دستگاه می توان کودکان یک ونیم 
تا ۵ ساله را مورد ارزیابی قرار داد، خاطر نشان کرد: »دستگاه جامع غربالگری اوتیسم از طریق شبکه 
آنالین به مرکز داده های شرکت متصل است. داده هایی که توسط دستگاه جمع آوری شده است به 
مرکز تحلیل و ارزیابی داده شرکت منتقل می شود و پاسخ مناسب برای مرکز درمانی ارسال می شود.« 
به گزارش مرکز اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرادی افزود: »همچنین این 
دستگاه مجهز به یک سامانه هوشمند صوتی است که صدای گریه کودک را تحلیل می کند و از طریق 
تحلیل صدا، نتایج الزم را در اختیار کادر درمان قرار می دهد. این سیستم در دو مدل متفاوت عرضه 
می شود؛ یک مدل از دستگاه مجهز به یک ربات است و حدود دو متر و نیم ارتفاع دارد. مدل ساده تر 
دستگاه بدون ربات است و تنها نیم متر ارتفاع دارد.« به گفته مجری طرح این دستگاه در حال گذراندن 

آزمایش های بالینی در مراکز درمانی است و خوشبختانه پاسخ خوبی از کادر درمان دریافت کرده است.

خبـر

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با 
بیان اینکه دریافتی کادر پرستاری هیچ تناسبی با کار و 
تالش  آنها در شرایط کرونایی ندارد، خواهان افزایش 

حقوق این قشر از جامعه شد. 
به گزارش سپید، سید محمد پاکمهر در گفت  وگو 
با خانه ملت گفـت: »مدافعین سالمت در خط مقدم 
مبارزه با کرونا و در معرض ابتال به این بیماری قرار 
دارند و روزانه بیش از 8 ساعت از بیماران کرونایی 
نگهداری و پرستاری می کنند. از این رو حق آنها 
نیست که از  فوق العاده ویژه ای که همه کارمندان 

دریافت می کنند، محروم باشند.«
وی با بیان اینکه تبدیل وضعیت پرستاران و کادر 
درمانی، پرداخت پاداش و فوق العاده ویژه، موجب 
افزایش انگیزه و رفع خستگی آنها می شود، افزود: 
»پوشیدن دائمی لباس و گان ضد کرونایی در حالی 
بسیار طاقت فرسا و دشوار است که حتی زمان مراقبت 
و تعداد بیماران  پس از گذشت چندین ماه کاهش 
پیدا نکرده و حتی حقوق و کارانه آنها نیز نسبت به 
سال گذشته هیچ تغییر نداشته و فوق العاده ویژه و 

پاداشی هم دریافت نکرده اند.« 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه 
وزیر بهداشت و درمان باید جذب پرستار و کادر 
درمانی را در اولویت برنامه خود قرار دهد، اظهار 
کرد: »پرستاران به تجدید قوا و استراحت نیاز دارند. 
در دروان دفاع مقدس نیز رزمندگان پس از یک ماه 

عملیات به عقب برگشته و تجدید قوا می کردند. در آن 
زمان هم نهایت اعزامی ها ۳ ماهه بود در حالی که کادر 
درمانی چندین ماه است بدون وقفه و با سخت   ترین 

شرایط از بیماران کرونایی مراقبت می کنند.«
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با 
تاکید بر اینکه اگر برای جذب نیروی پرستار اقدامی 
نکنیم درآینده با مشکل مواجه خواهیم شد، افزود: 
»کمیسیون بهداشت و مسئوالن وزارت بهداشت باید 
از همین اکنون برای ماه  های آینده و سختی های کادر 
درمانی و پرستاری برنامه ریزی کنند. پرستاران چندین 
ماه است که با جان دل در معرض ابتال به بیماری 
قرار داشته و فداکارانه و با افتخار از بیماران نگه 

داری می کنند. در این مدت کادر درمانی و پزشکی 
در همه سطوح از رئیس بیمارستان تا فوق تخصص، 
پزشک عمومی و پرستار به کرونا مبتال شده و برخی 

نیز جانشان را نیز از دست داده اند.«
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم 
و راز و جرگالن در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
»با توجه به اینکه در حال حاضر شیوع ویروس کرونا 
در اوج قرار داشته باید همه نهادها برای مقابله با این 
ویروس با بسیج همگانی درکنار وزارت بهداشت 
ودرمان قرار بگیرند. همچنین از امروز باید برای 
افزایش حقوق پرستاران و جذب نیروی تازه نفس 

تصمیم گیری شود.«

دریافتی پرستاران هیچ تناسبی با کار و تالش  آنها در شرایط کرونایی ندارد

استخدام

فرمانده عملیات مدیریت بیماری 
کرونا در کالنشهر تهران خواستار شد
صدور مجوزهای استخدامی 

کادر بهداشت و درمان

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
کالنشهر تهران، خواستار اخذ مجوزهای 
استخدامی توسط سازمان اداری و استخدامی 

کشورشد. 
به گزارش سپید و به نقل از روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، علیرضا 
زالی طی نامه ای به وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی صدور مجوزهای استخدامی 
کادر بهداشتی، درمان را توسط سازمان اداری 
و استخدامی کشور خواستار شد.  در بخشی 
از این نامه آمده است:» با توجه به تداوم 
سیر صعودی و سرایت، افزایش بیماری 
کرونا در کشور و باالخص کالنشهر تهران 
و خستگی مفرط کادر بهداشتی، درمانی و 
همچنین خروج دوره ای کادر درمانی و 
بهداشتی از فعالیت ها به علت ابتال به این 
بیماری و طی دوره درمان و نقاهت و از 
آنجا که مراحل جذب و برگزاری آزمون های 
استخدامی زمانبر می باشد، لذا استدعا دارم 
دستور فرمایید پیگیری عاجل برای صدور 
مجوزهای استخدامی توسط سازمان امور 

اداری و استخدامی کشور بعمل آید.«
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رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران با اشاره به اخطاریه های 
صادر شده برای واحدهای بیمارستانی شهر تهران اظهار کرد: »بیشتر 
این اخطاریه ها مربوط به آلودگی  ناشی از خروجی سیستم های تصفیه 

فاضالب آن ها و نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی بوده است.« 
به گزارش سپید، فاطمه برنا در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان اینکه 
حفظ سالمت بیماران از مواردی است که در دستور کار بیمارستان ها 
قرار دارد، تاکید کرد: »الزم است بیمارستان ها عالوه  بر سالمتی 
بیماران، مسائل زیست محیطی ناشی از فعالیت های بیمارستانی را نیز 
در دستور کار خود قرار دهند چراکه محیط زیست ناسالم به صورت 

مستقیم بر سالمت مردم نیز اثر گذار خواهد بود.«
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران با اشاره به اینکه بسیاری 

از بیمارستان های شهر تهران مسائل مربوط به رفع آلودگی های زیست 
محیطی را رعایت می کنند و نسبت به آن  اهمیت می دهند، اظهار 
کرد: »با توجه به شیوع ویروس کرونا، زباله های بیمارستانی یکی 
از مواردی است که از بُعد مدیریت پسماند دارای اهمیت بیشتری 
شده است. از این رو الزم است بیمارستان ها به عنوان متولیان درمان 
در این زمینه مدیریت بهتر و بیشتری داشته باشند.« وی ادامه داد: 
»بسیاری از بیمارستان های شهر تهران پسماندها و سایر عواملی که 
منجر به آلودگی محیط زیست می شوند را به خوبی مدیریت می کنند 
اما در عین حال مواردی پیش آمده که برخی از بیمارستان ها خارج 
از ضوابط اقداماتی انجام داده اند و ما به عنوان ناظران عالی قانون 
مدیریت پسماند در این زمینه حضور داریم تا به این موارد رسیدگی 

کنیم و اخطاریه و تذکرات الزم  را به واحدهای بیمارستانی تا رفع 
معضل بدهیم.« رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران درباره 
نحوه صحیح مدیریت پسماند بیمارستان ها در شرایط شیوع کرونا 
گفت: »تمام بیمارستان ها باید به دستگاه های بی خطرساز پسماندهای 
پزشکی مجهز باشند. دستگاه های بی خطر سازی که مورد تایید اداره 
حفاظت محیط زیست تهران هستند شامل دستگاه های »اتوکالو« 
و »هیدروکالو«  می شوند که طبق پایش و بررسی ها اگر مواردی از 
خرابی این دستگاه ها، عدم بی خطرسازی با این روش ها یا استفاده از 
دستگاه های دیگری مانند »کمی کالو« - که خارج از این چارچوب 
هستند - گزارش شود، واحدهای مورد نظر اخطاریه دریافت می کنند تا 

نسبت به رفع مشکل یا تغییر نحوه مدیریت پسماند خود اقدام کنند.«

نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی از معضالت برخی بیمارستان های تهران
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همه گیری کرونا   از کره جنوبی تا   ایاالت متحده
با شدت گرفتن شیوع کرونا در سراسر جهان، 
کره جنوبی بیش از ۱۰۰ مورد ابتالی  جدید را 
برای اولین بار طی چهار ماه اخیر تایید کرده و 
هم زمان آفریقای جنوبی از افزایش شمار مبتالیان 
خبر داده و ایاالت متحده نیز اقدامات مقابله ای 

خود را با کرونا تشدید می کند. 
به گزارش سپید، دولت کره جنوبی اعالم کرد 
۱۱۳ مورد ابتالی جدید به کرونا در این کشور 
تایید شده که شامل ۳۶ کارگر بازگشته از عراق 
و ۳۲ خدمه یک کشتی باری روسی بوده است. 
را  مبتالیان جدید  افزایش  کشور  این  مقامات 
ناشی از بازگشت چند تن از مبتالیان از خارج 
کشور دانسته و به مردم اعالم کردند نیازی به 
نگرانی نسبت به وقوع موج دوم کرونا در این 

کشور نیست. 
چین نیز که پس از کاهش شمار مبتالیان جدید 
به کرونا بیشتر اقدامات مقابله ای خود را در مقابل 
این بیماری رفع کرده، ۳۴ مورد ابتالی جدید را 
در موج جدید کرونا در این کشور تایید کرده که 

شامل ۲۹ مورد ابتالی داخلی می شود. 
آفریقای جنوبی که درگیرترین کشور قاره آفریقا 
با کرونا محسوب می شود، بیش از ۱۳ هزار مورد 
ابتالی جدید به کرونا را گزارش کرده که شمار 
کل مبتالیان این کشور را به بیش از ۴۰۸ هزار 
نفر رسانده است. مجموع قربانیان کرونای این 
کشور نیز تاکنون به طور رسمی بیش از ۶۰۰۰ 

نفر اعالم شده است.  
رییس جمهوری آفریقای جنوبی اعالم کرده است 
به منظور محافظت از کودکان در برابر کرونا 

مدارس به مدت یک ماه تعطیل خواهند شد.  
با وجود افزایش شمار مبتالیان در این کشور، 
کارکنان رستوران ها و مهمانخانه ها با برگزاری 
محدودیت های  کاهش  خواستار  تظاهرات، 

موجود در برابر شیوع کرونا شدند. 
شمار قربانیان کرونا در هند نیز که پس از آمریکا 
و برزیل سومین کشور از نظر شمار مبتالیان 
به کروناست با گزارش ۷۴۰ مورد مرگ و میر 
جدید به بیش از ۳۰ هزار و ۶۰۰ نفر رسید. 
با افزایش بیش از ۴۹ هزار موردی،  همچنین 
شمار مبتالیان کرونا در این کشور به بیش از 
۱.۲میلیون نفر رسید. در همین راستا برگزاری 
تجمعات گسترده در این کشور ممنوع شده است. 
در ایاالت متحده نیز اقدامات مقابله ای با کرونا 

در برخی از ایالت ها تشدید شده است. در ایالت 
می سی سی پی، فعالیت کافه ها از نظر ساعات کار 
محدود شده و تنها ۵۰ درصد از ظرفیت آن ها 

مجاز به خدمات دهی هستند. 
به دنبال تایید بیش از ۲۰۰۰ مورد جدید ابتال 
برای حوالی ایالت لوئیزیانا از جمله ۱۰۳ مورد 
در نیواورلئان، فرماندار نیواورلئان فعالیت کافه ها 

و رستوران ها را ممنوع کرد. 
مجموع قربانیان کرونا در آریزونا نیز با تایید ۸۹ 
مورد مرگ و میر جدید به ۳۱۴۲ نفر افزایش یافته 
است. این ایالت بیش از ۳۳۰۰ مورد جدید ابتال 
را نیز گزارش کرده است که شمار کلی مبتالیان 
آن را به بیش از ۱۵۶ هزار نفر رسانده است. 

ایاالت متحده آمریکا تاکنون بیش از۴.۱ میلیون 

مورد ابتال به کرونا را گزارش کرده که از این 
میان بیش از ۱۴۵ هزار نفر جان باخته اند.  

در استرالیا نیز ایالت ویکتوریا ۳۵۷ مورد ابتال 
به کرونا و پنج مورد مرگ و میر جدید ناشی 
از آن را تایید کرده اند. ایالت ویکتوریا که شمار 
قربانیان کرونای آن اکنون به ۶۱ نفر رسیده است، 
پیش از این مرز خود را با ایالت همسایه خود، 

نیو ساوث ولز بسته بود. 
در اروپا نیز مقامات فرانسه اعالم کرده اند مسافران 
از آمریکا و ۱۵ کشور دیگر که شیوع کرونا در 
آن ها همچنان شدید است به محض رسیدن به 
فرانسه باید تست کرونا بدهند؛ مگر آنکه تست 
منفی کرونایی به همراه داشته باشند که بیش 
از ۷۲ ساعت از زمان انجام آن نگذشته باشد. 
به جز ایاالت متحده آمریکا سایر کشورهایی 
که در این لیست فرانسه قرار گرفته اند شامل 
کشورهایی از آفریقای جنوبی، اسرائیل و قطر 

گرفته تا برزیل و پرو هستند. 
شرایط شیوع کرونا در یمن نیز که در میانه ی 
جنگی پنج ساله قرار دارد، وخیم است. تاکنون 
۹۷ عضو کادر درمانی در این کشور که شمار 
کادر درمان در آن به دلیل شرایط جنگی محدود 
است، به دلیل ابتال به کووید-۱۹ جان خود را 

از دست داده اند.  
بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، تاکنون ابتالی ۱۶ 
میلیون و ۲۱۴ هزار و ۴۰۱ نفر در سراسر جهان 
کروناویروس  از  ناشی  کووید-۱۹  بیماری  به 
جدید تایید شده است و از این میان ۶۴۸ هزار 

و ۶۱۲ نفر جان خود را از دست داده اند.ایسنا

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح یکشنبه )۵ تیر( از مرز ۱۶ میلیون و 
۲۰۰ هزار نفر عبور کرد و تعداد قربانیان این ویروس نیز به بیش از ۶۴۸ هزار نفر رسید. 
به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا با بیش از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار مبتال از 
نظر تعداد مبتالیان به این ویروس در رده اول و کشورهای برزیل، هند و روسیه در 
رده های دوم تا چهارم هستند. ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان کووید-۱۹ هم اکنون در رده 
یازدهم قرار دارد. در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور اول جهان از نظر تعداد مبتالیان 

و تازه ترین آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

به  مبتالیان  افزایش شمار  پی  در 
کاهش  از  پس  فرانسه  در  کرونا 
محدودیت های قرنطینه ای، مقامات 
تست های  درصددند  کشور  این 
و  نسخه  به  نیاز  بدون  را  کرونا 
به صورت رایگان به عموم مردم 

ارائه دهند. 
دستور  طبق  سپید،  گزارش  به 
 PCR آزمایش  فرانسه  دولت 
برای  که  از بینی  نمونه برداری 
تشخیص عفونت کووید-۱۹ ناشی از کروناویروس جدید استفاده می شود به صورت رایگان 
این  در  کرونا  دوم  موج  اینکه  به  اشاره  با  فرانسه  بهداشت  وزیر  ارائه خواهد شد.  مردم  به 
اخیر  روز  چند  طی  که  است  این  است  روشن  آنچه  داشت  اظهار  نداده،  رخ  هنوز  کشور 
افزایش قابل توجهی در شمار مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ که به مدت ۱۳ هفته در حال 

کاهش بوده اند، رخ داده است. 
بیماری کووید-۱۹  به  نفر را   ۵۲۸ ۱۸۰ هزار و  ابتالی  تاکنون  آمارها فرانسه  طبق آخرین 
نفر جان   ۱۹۲ و  هزار   ۳۰ میان  این  از  که  است  کرده  تایید  کروناویروس جدید  از  ناشی 
قرنطینه ای  محدودیت های  رفع  از  پس  رویترز،  گزارش  بر  بنا  داده اند.  دست  از  را  خود 
نفر   ۱۰۰۰ از  بیش  به  پیاپی  روز  دومین  برای  کرونا  روزانه  مبتالیان  شمار  فرانسه  در 

است.ایسنا رسیده 

آمار کرونا در جهان تا ۵ مرداد تست گیری گسترده و رایگان در فرانسه 
با افزایش شمار مبتالیان کرونا

خبـر

شماره ۱۷۰۸ ۶ مرداد ۱۳۹۹



معاون کل وزارت بهداشت: 

معاون کل وزارت بهداشت در تشریح وضعیت 
کرونا در کشور با بیان اینکه وضعیت اصال خوب 
نیست در عین حال تهران را منبع پخش کرونا در 
کل کشور خواند و گفت: »تا زمانی که بستری ها 

کاهش نیابد، مرگ ۲۰۰تایی مهمان ماست.« 
به گزارش سپید، ایرج حریرچی با بیان اینکه استان 
درصدی   ۳۰۰ ابتالی  افزایش  رضوی  خراسان 
داشته ایم، گفت: »بر همین اساس هم با نظر وزیر 
بهداشت چند نفر از معاونان و مدیرکل های وزارت 
بهداشت به این استان سفر داشتند. در عین حال 
دانشگاه علوم پزشکی استان هم به خوبی عمل 
می کنند، اما با این حال شرایط در این استان بغرنج 
است. تقریبا کل کشور وضعیت قرمز دارد، برخی 
استان ها که قرمز نیستند، یک میلیون نفر جمعیت 
دارند. بنابراین وضعیت قرمز و در حال هشدار است.«
وی افزود: »وقتی یک بیماری ویروسی و عفونی 
ایجاد می شود، روندی افزایشی دارد. بر این اساس 
مردم می ترسند و میزان حضور مردم در جامعه بر 
اساس این افزایش ترس، شدیدا کاهش پیدا می کند 
و بیماری نیز به تبع این موضوع کاهش پیدا می کند. 
مانند اتفاقی که حوالی اردیبهشت ماه در کشور ما رخ 
داد. حال بعد از کاهش بیماری ترس مردم شروع 
به کاهش می کند و مجددا حضور در اجتماع باال 
می رود و دوباره بیماری و مرگ و میر ناشی از آن 
افزایش می یابد. این سیکل قابل تکرار است. مردم 
باید مراقب باشند، از کودکان شان مراقبت کنند. 
زیرا کودکان هم می توانند مبتال شوند. از طرفی 
یک قسمت از کاهش ترس هم ناشی از این است 
که عده ای مبتال شده اند و تصور می کنند که ایمن 
شده اند، اما شفاف می گویم که هیچ مدرکی وجود 
ندارد که نشان دهد که افرادی که مبتال شده اند، 

ایمنی کامل پیدا کرده اند.«
حریرچی ادامه داد: »در اسفند و فروردین میزان 
بستری در کل کشور بسیار زیاد شد، اما سپس 
روند کاهشی را حفظ کرد و اکنون مجددا روندی 
افزایشی دارد. به طوری که میزان بستری ما از هر 
۱۰۰ هزار نفر جمعیت حدود ۵ نفر است و روزانه 
تقریبا ۴۰۰۰ نفر فرد مشکوک و یا کرونا مثبت را 
بستری می کنیم تا زمانیکه ابتال و بستری صعودی 
است، دو تا سه هفته بعد مرگ های ناشی از بیماری 
نیز افزایش می یابد. زیرا پنج تا ۱۰ درصد افرادی 
که در بیمارستان بستری می شوند، فوت خواهند 
کرد. تا زمانیکه بستری کاهش نیابد، مرگ ۲۰۰تایی 
مهمان ماست.« وی با بیان اینکه میزان مرگ های ما 
بسیار ناراحت کننده است، گفت: »روزی ۲۰۰ مرگ، 
یعنی ۲۰ درصد موارد مرگ روزانه در کشور. بر 
این اساس اکنون از هر ۵ فوتی که در کشور اتفاق 
می افتد، یکی مربوط به کروناست. این واقعیت امروز 
ماست و تا زمانی که مسائل بهداشتی و فاصله گذاری 
را رعایت نکنیم، حل نمی شود. فکر نکنیم که کرونا 
برای همسایه است. ۷۰ درصد مردم ما یا چاق هستند 
یا اضافه وزن دارند و ۳۰ درصد الغرند و یا وزن 
نرمال دارند. در بالغین ۱۴ درصد دیابت دارند و... 
افراد عادی که چاق هستند هم می توانند مبتال شوند. 
چاقی یکی از ریسک فاکتورهای کروناست و ثابت 
شده که هر یک کیلوگرم  کاهش وزن، یک درصد 

احتمال ابتال به کرونا را کاهش می دهد.«
حریرچی درباره وضعیت تهران، گفت: »بستری های 
تهران در فروردین رو به سقوط نهاد، اما اکنون بستری 
روزانه جدید روزی ۶۰۰ مورد است. همچنین در 
تهران حدود  ۴۵۰۰ بستری روز تخت داریم. باید 
توجه کرد که تا زمانیکه این روندها افزایشی است، 
مرگ و میر نیز افزایشی خواهد بود. کرونا آینه عمل 
ماست، هر رفتار نامناسب بهداشتی ما ۵ الی ۷ روز 
بعد خودش را در حوزه سرپایی نشان می دهد، دو 
الی سه هفته بعد در بستری و چهار الی شش هفته 
بعد در مرگ و میر خودش را نشان می دهد. اکنون 
تهران منبع پخش بیماری به کل کشور تبدیل شده 
است و چرخش زیاد است به ویژه در شهرستان های 
اطراف تهران مانند البرز و بعد هم شمال و... و. . 
هر کسی که از تهران به شهرهای اطراف در رفت 

و آمد است، می تواند افراد دیگر را آلوده کند.«
معاون کل وزیر بهداشت اظهار کرد: »دو کشوری که 
شدیدا در آمار کرونا باال می روند، آمریکا و برزیل 
هستند که ناشی از رهبری سیاسی این کشورهاست. 
آمریکا با نزدیک ۴ درصد جمعیت جهان اکنون در 

کرونا ۲۲ درصد مرگ و میر جهان را دارد.«
حریرچی با اشاره به تشدید بازرسی ها در کشور، 
گفت: »از ۲۲ تا ۳۱ تیر ماه ۵۴۷ هزار مورد از مراکز 
صنفی را بازرسی کردیم و تا کنون ۲۱ درصد را 
بازرسی کردیم، اما فقط ۷۰۰۰ نفر نیرو داریم. در 
حالی که فقط ۲.۵ میلیون واحد صنفی ثبت شده 
داریم. بر همین اساس از مردم و صنوف می خواهیم 
که به ما کمک کنند. از ۲۲ تا ۳۱ تیر ماه ۱۷۱۴ 
مورد واحد متخلف را پلمب کردیم. در تهران هم 
۲۳۵ واحد پلمب شده است.« وی افزود: »درباره 
رعایت پروتکل های بهداشتی برخی مراکزی که 
وضعیت نامناسبی داشتند، وضعیت شان بهتر شده 
است. به طوری که رعایت پروتکل ها در ادارات 
و سازمان ها به ۷۹درصد، آرامستان ها به ۸۰ درصد، 
رستوران ها ۷۷ درصد رسیده و وضعیت در دفاتر 
پیشخوان هم بهبود داشته است. در داروخانه ها 

رعایت پروتکل های بهداشتی ۲۷ درصد بوده است. 
متاسفانه پاساژ گردی هم وجود دارد. در عین حال 
متاسفانه رعایت پروتکل ها در مطب ها در حد ۱۰ 
درصد و ۹ درصد است. در این زمینه با سازمان 
نظام پزشکی مکاتباتی داشتیم و درخواست کردیم 
که رعایت کنند. در بخش دولتی جامعه پزشکی، 
پرستاری و پیراپزشکی مان، حماسه آفریدند و شهید، 
مبتال و جانباز دادند. اما تعدادی متاسفانه در مطب های 

خصوصی موارد را رعایت نمی کنند.«
معاون کل وزارت بهداشت درباره وضعیت استفاده 
از ماسک در کشور، گفت: »طبق ارزیابی هایی که از 
۲۲ تا ۳۱ اردیبهشت ماه انجام شده است در شاغلین 
ادارات و بانک ها ۸۵ درصد، مردم در وسایل نقلیه 
عمومی ۷۴ درصد و مردم در مراجعه به واحدهای 
صنفی ۶۷ درصد ماسک می زنند. البته میزان استفاده 
از ماسک در کشور از ۲۲ درصد به ۵۰ الی ۶۰ 
درصد افزایش یافته است، اما کافی نیست. باید 
توجه کرد که در سنگاپور ۹۲ درصد مردم ۵ ماه 
است که ماسک می زنند، در چین ۸۸ درصد و در 
ویتنام ۸۷ درصد از مردم ماسک می زنند. کشورهایی 
مانند فرانسه، ایتالیا و ... باالی ۸۰ درصد مردم از 
ماسک استفاده می کنند. در عین حال طبق پروتکل ها 
۹۵ درصد مردم هنگام خروج از خانه باید ماسک 
استفاده کنند و نیازی هم نیست که ماسک سه الیه 
و N۹۵ و... استفاده کنند، بلکه می توانند از ماسک 

خانگی استفاده کنند.«
حریرچی درباره رفتن به سمت ایمنی جمعی در 
کشور، گفت: »هیچ برنامه و توصیه و سیاستی مبنی 
بر اینکه به ایمنی جمعیتی یا ایمنی گله ای برسیم از 
طرف دولت وجود ندارد. کشورهایی مانند انگلیس و 
سوئد هم که به این سمت رفتند، شکست خوردند. 
ما با آبله و سرخک بیش از ۱۰ تا ۱۵ قرن درگیری 
داشتیم که از طریق ذرات هوایی منتقل می شدند 
و هیچ گاه برایشان ایمنی جمعی ایجاد نکردند 
تا زمانیکه واکسن برایشان ساخته شد. همچنین 
برای ایدز و ماالریا هم هنوز بشر موفق نشده که 

واکسن بسازد.« وی افزود: »متاسفانه تصور می کنیم 
که واکسن ساخته می شود و تمام می شود. در حالی 
که هیچ اعتباری در این باره وجود ندارد و حداقل 
تا یکسال خبری از توزیع عموم واکسن در دنیا 
نخواهد بود. در عین حال شک هم وجود دارد که 
برای ویروسی که ایمنی چند ماهه می دهد، چند بار 
در سال باید واکسن زد و آیا ایمنی دائمی می دهد 
یا خیر و شرکت ها هم بیشتر به دنبال پول هستند. 
در زمینه واکسن آنفلوآنزا در حال کار هستیم و هم 
تولید داخلی ما در این سال به عرصه می رسد و هم 
قرارداد بستیم که از کشورهای مختلف وارد شود، 
اما نمی دانیم که با تحریم های ناجوانمردانه ای که 

وجود دارد، اوضاع چگونه می شود.«
حریرچی درباره دارو درمانی کرونا نیز گفت: »با تاکید 
می گویم که هیچ دارویی که تاثیر معنی داری بر روی 
این ویروس منحوس بگذارد، وجود ندارد. داروی 
فاویپیراویر که مردم برایش چند میلیون می دهند ثابت 
شده هیچ تاثیری نداشته است. در عین حال باید 
توجه کرد گاهی یکسری افراد شیاد ادعای دارو 
می کنند و گاهی افراد ساده و نادان هستند. ۹۵ درصد 
افراد مبتال به کرونا خود به خود بهبود می یابند. ۹ 
درصد بستری ها هم خودشان خوب می شوند. هیچ 
داروی گیاهی یا طب سنتی و شیمیایی بدون تجویز 
پزشک نباید استفاده شود. حتی رمدسیویر هم که 
اخیرا اعالم شد در یک مرحله از بیماری حداکثر 
۲۰ درصد تاثیر دارد و برای کسی که به  ای سی یو 
می روند و لوله گذاری می کنند، هیچ تاثیری ندارد. 
مردم به دنبال این داروها نروند و از بیرون آن ها را 
خریداری نکنند. زیرا امکان تقلب در این داروها 

زیاد بوده و در عین حال تاثیری ندارند.«
وی درباره برگزاری مراسم محرم نیز گفت: »کسانی 
که تریبون دارند، حرفی نزنند که بعدا خجل شوند. 
دین متولی دارد و مقاماتی مانند رهبر و مراجع تقلید 
سالمت مسلمانان را اولویت قرار می دهند و سالمت 
را با محرم خواهیم داشت. اجازه دهید که سیاست 

گذاران تصمیم بگیرند.«

اوضاع اصال خوب نیست
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  امین جاللوند
چندی پیش بود که جمعی از دستیاران تخصصی 
سراسر کشور در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت، 
درخواست کردند که آزمون گواهینامه دستیاران 
سال آخر تخصص پزشکی، حذف شود. اگرچه 
وزارت بهداشت، ابتدا به هیچ وجه راضی به حذف 
این آزمون نشد، اما حاال طبق اظهارنظرهای جدید 
مسئوالن وزارت بهداشت، به نظر می رسد که این 
وزارتخانه کمی کوتاه آمده است. وزارت بهداشت 
حاال می خواهد بدون آزمون و با اتکا به سوابق 
تحصیلی، حدود سه چهارم دستیاران تخصصی در 
سال آخر تحصیلی را به چرخه ارائه خدمات وارد کند. 
خواسته دستیاران تخصصی از همان روز اول کامال 
واضح بود. آنها می گفتند تمام وقت در حال خدمت 
به بیماران هستند و با تشدید موج ابتال به کرونا، 
دیگر فرصت سر خاراندن را هم ندارند، چه برسد 
به اینکه بخواهند خودشان را برای شرکت در آزمون 

گواهینامه تخصصی آماده کنند.
در متن نامه این گروه از دستیاران معترض، خطاب به 
وزیر بهداشت آمده بود: »از ابتدای شروع همه گیری 
ویروس کرونا در کشور، دستیاران کلیه رشته ها در 
تمامی سطوح، تمامی وقت خود را جهت درمان 
هموطنان عزیز گذاشته اند. با این وجود و با توجه به 
اینکه زمان قطعی رفع این مشکل هنوز مشخص نیست 
و شاهد پیک مجدد بیماری در روزهای اخیر هستیم 
و همچنین شرایط دانشگاه های مختلف، رشته های 
مختلف و حتی بیمارستان های یک دانشگاه در مورد 
بهره گیری از توان دستیاران متفاوت است، در این 
شرایط بیان شده که آزمون گواهینامه دستیاران سال 
آخر برای اولین بار به صورت مشترک با آزمون 
دانشنامه تخصصی در شهریور ماه سال جاری برگزار 
می شود. این در حالی است که تمرکز و جمع بندی 
طب تخصصی نیاز به آرامش روحی و جسمی دارد، 
امری که در حال حاضر با توجه به شرایط کاری 
موجود، از دست دادن تعدادی از عزیزان و همکاران 
گرامی مان و همچنین ابتال بسیاری از دستیاران و 
بستگان شان به کووید ۱۹ شرایط را برای دستیاران 

سال آخر بسیار دشوار کرده است.
از طرفی برگزاری یک آزمون به عنوان گواهینامه 
و دانشنامه ، آزمونی برای دارا بودن حداقل ها در 
مقابل داشتن کیفیت حداکثری با در نظر گرفتن دو 
سطح قبولی است. همچنین نگرانی طراحی سواالت 
بر اساس سطح دانشنامه  آزمون کیفیت سنجی نیز 
وجود دارد. شرکت در آزمونی جامع به صورت 
الکترونیکی که با شرایط برگزاری آن آشنا نیستند و 
برای اولین بار در حال تجربه آن هستند، در نهایت 
مردودی تعدادی از دستیاران زحمتکش در این عرصه 
جهادی را به همراه خواهد داشت و این خود سبب 
استرس دوچندان در شرایط فعلی خواهد بود. لذا ما 
دستیاران سال آخر کل کشور خواستار تجدیدنظر 
در اخذ آزمون گواهینامه کشوری و حذف آن و 

برگزاری آزمون بورد در تاریخ اعالم شده هستیم و 
یا اتخاذ تصمیمی همانند تصمیمی که در خصوص 
برگزاری آزمون ارتقای سالیانه دستیاران گرفته شده 
است. الزم به ذکر است در صورت محقق شدن این 
رویه، فارغ التحصیالن در شرایط بحران کنونی جامعه 
چندین ماه زودتر از هر سال می توانند در خدمت 

سیستم درمان وزارت بهداشت باشند.«
این درخواست  برابر  پیشتر وزارت بهداشت در 
دستیاران مبنی بر حذف آزمون گواهینامه دستیاری، 
ایستادگی کرده بود. اسماعیل ایدنی، قائم مقام شورای 
آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت ضمن 
مخالفت با این پیشنهاد دستیاران تخصصی، تاکید کرده 
بود: »باید توجه داشت که ما می خواهیم صالحیت 
فردی را که به عنوان متخصص می خواهد در آزمون 
شرکت کند را ارزیابی کنیم و تنها آزمون که در پایان 
دوره انجام می گیرد، آزمون گواهینامه است. همچنین 
تمام رشته های مختلف درگیر بیماری کرونا نبودند و 
تنها سه الی چهار رشته درگیر این بیماری بوده اند. 
بنابراین حذف این آزمون منطقی نیست. به دلیل اینکه 
طی سال های بعد این برداشت در ذهن دانشجویان 
ایجاد می شود که عده ای بدون گذارندن این آزمون 

مدرک گرفته اند.«
او توضیح داد: »تعدادی از افرادی که در آزمون 
شرکت می کنند توانایی اینکه نمره حد نصاب را 
بیاورند نخواهند داشت. این آزمون صالحیت علمی 
افراد را مورد سنجش قرار خواهد داد تا بتوانند به 
عنوان متخصص در کشور کار کنند یا در رشته های 
فوق تخصصی ادامه تحصیل دهند و فارغ التحصیل 
شوند. بنابراین حذف این آزمون به هیچ وجه منطقی 
نیست. البته ممکن است برای زمان برگزاری این 
آزمون در ستاد، تصمیم گیری هایی صورت گیرد، 

اما هرگونه تصمیم در این رابطه بر عهده ستاد ملی 
مقابله با کرونا خواهد بود.«

حاال در تازه ترین اظهارنظرها از سوی مسئوالن وزارت 
بهداشت، به نظر می رسد که این وزارتخانه با یک 
گام عقب نشینی نسبت به موضع اولیه خود، حاضر 
شده است که اغلب دستیاران سال آخر را با توجه 
به سوابق تحصیلی شان، بدون آزمون راهی چرخه 

ارائه خدمات درمانی کند. 

ورود دستیاران با سوابق تحصیلی به چرخه 
ارائه خدمت

حدیث های  و  حرف  اخیر،  ماه  چند  طی  در 
زیادی درباره لغو یا برگزاری آزمون گواهینامه 
پزشکی  جامعه  محافل  در  تخصصی  دستیاری 

وجود داشته است. 
روز گذشته، علی اکبر حقدوست، معاون آموزشی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رسانه ها 
خبر داد: »احتماال سه چهارم دستیاران با توجه به 
سوابق تحصیلی، واجد شرایطی خواهند بود که 
می توانند بدون امتحان و در اسرع وقت به چرخه 

ارائه خدمات وارد شوند.«
او ضمن قدردانی از زحمات طاقت فرسای اعضای 
هیات علمی بالینی و دستیاران سال آخر پزشکی در 
ایام سخت کرونا گفت: »امتحان ارتقای گواهی نامه 
و دانشنامه تخصصی یکی از دغدغه های اصلی شما 
بزرگواران بوده و هست. حفظ استانداردهای آموزشی 
از یک طرف و کاهش فشار روانی از طرف دیگر 
و صد البته توجه خاص به تامین نیازهای درمانی 
سطح کشور، شرایط ویژه ای را ایجاد نموده است 
که نیاز به اتخاذ تدابیر و تصمیمات جدی را پررنگ 
می کند. به همین دالیل بعد از رایزنی های گسترده 
و به لطف خداوند، به نظر تصمیمات اعالم شده 
وزارت بهداشت، تامین کننده حداکثری خواسته های 

تمامی ذی نفعان است.«
حقدوست خطاب به اعضای هیات علمی بالینی 
و دستیاران سال آخر پزشکی خاطرنشان کرد: »با 
توجه به استقالل بخش های آموزشی و نظرات 
دانشگاه ها و مورد سوابق تحصیلی، احتماال بیش 
از سه چهارم دستیاران، واجد شرایطی خواهند بود 
که می توانند بدون امتحان مشخص نامبرده شده و 
در اسرع وقت به چرخه ارائه خدمات وارد شوند. 
بدین شکل هم در شهریور ماه نیروهای توانمند و 
پرانرژی نیازهای اصلی درمان را پاسخ خواهند داد 
و هم این متخصصان جدید فرصت خواهند داشت 
قبل از شروع سال تحصیلی، زمینه استقرار خانواده 
خود را در محل تعیین شده، ساده تر فراهم نمایند.«

ادامه در صفحه 11 

تعیین تکلیف آزمون گواهینامه دستیاری تخصصی
وزارت بهداشت  اعالم کرده است که احتماال سه چهارم دستیاران سال آخر می توانند 

بدون امتحان به چرخه ارائه خدمت وارد شوند

حقدوست: با توجه به نظرات 
دانشگاه ها و سوابق تحصیلی، 

احتماال بیش از سه چهارم 
دستیاران، واجد شرایطی خواهند 

بود که بدون امتحان در اسرع 
وقت به چرخه ارائه خدمات 

وارد شوند. بدین شکل هم در 
شهریور ماه نیروهای توانمند و 
پرانرژی، نیازهای اصلی درمان 
را پاسخ خواهند داد و هم این 

متخصصان جدید فرصت خواهند 
داشت زمینه استقرار خانواده 

خود را در محل تعیین شده، 
ساده تر فراهم نمایند
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 ادامه از صفحه 10 
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه 
اهمیت آزمون دانشنامه برای دستیاران ساعی بر کسی 
پوشیده نیست، گفت: »این عزیزان سال ها با صرف 
وقت بسیار باال تالش می کنند با ارتقای دانش و مهارت 
خود به سطح برتر دست پیدا کنند و شرایط خاص 
کرونا و فشارهای ماه های اخیر از یک طرف و نیاز 
وافر بخش درمان باعث شده است که دغدغه این 
گروه از دستیاران افزایش یابد. به همین دلیل تصمیم 
گرفته شد تا در امتحان سال جاری در شهریورماه 
برای داوطلبانی که در شهریورماه طرح خود را آغاز 
می کنند، در امتحان امتیازاتی در نظر گرفته شود تا 
اگر ایشان از وقت مطالعه خود برای ارائه خدمت و 
شروع به کار سریع تر می کاهند، به شکل گیری منطبق 

بر چارچوب های قانونی کمک شود.«
اگرچه وزارت بهداشت اعالم کرده است که می خواهد 
سه چهارم دستیاران سال آخر را بدون آزمون به چرخه 
خدمات وارد کند و سوابق تحصیلی و نظر دانشگاه 

نیز یکی از معیارهای گزینش این دستیاران اعالم شده 
است، اما هنوز سواالت و ابهامات زیادی در این 
خصوص وجود دارد. اول اینکه معلوم نیست چه 
رشته هایی مشمول تصمیم جدید وزارت بهداشت 
قرار دارند و دوم اینکه دقیقا منظور از سوابق تحصیلی 
مورد اشاره وزارت بهداشت، مشخص نیست. یعنی 
معلوم نیست دانشجوی دستیاری با چه معدل و 
نمره ای مشمول این طرح خواهد بود. همچنین در 
تصمیم تازه وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم 
پزشکی نیز دامنه اختیارات زیادی خواهند داشت و 
می توانند دستیاران واجد شرایط برای ورود به طرح 
خدمت را به وزارت بهداشت معرفی کنند. اینکه 
دقیقا معیار دانشگاه ها برای گزینش دستیاران شامل 
چه مواردی است، از جمله همین سواالت پاسخ 

داده نشده است. 
البته خود وزارت بهداشت هم قبول دارد که هنوز 
ابهامات زیادی در این خصوص وجود دارد و وعده 
داده است که بزودی، جزئیات بیشتری از این تصمیم 
را اعالم کند. معاون آموزشی وزارت بهداشت، توضیح 
داده است: »طبیعی است همه این موارد، جزئیات 
بسیاری دارد که به تدریج به اطالع خواهد رسید تا 
دغدغه ها کاهش یابد و سواالت، بی جواب باقی نماند.«

کدام گروه از دستیاران، واجد شرایط 
دریافت گواهینامه هستند؟

آزمون گواهینامه دستیاری در سال آخر تحصیل 
دوره رزیدنتی برگزار می شود و یکی از مهم ترین 

آزمون ها برای تشخیص سطح علمی دستیاران است.
اسماعیل ایدنی، قائم مقام شورای آموزش پزشکی و 
تخصصی وزارت بهداشت و مشاور معاون آموزشی 
وزارت بهداشت نیز از تعیین تکلیف زمان برگزاری 
آزمون بورد و گواهینامه تخصصی داوطلبان سال ۹۹ 
از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داده است. 

در حالی که جمعی از دستیاران تخصصی سراسر 
کشور طی روزهای گذشته خواستار »حذف آزمون 
گواهینامه دستیاران سال آخر تخصص پزشکی« شده 
بودند، مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت در 
ابتدا به طور کلی مخالف این درخواست بود، اما 
حاال اخبار جدیدی درخصوص این امتحان و نرمش 
وزارت بهداشت در این خصوص را در اختیار رسانه ها 

قرار داده است. 
او به آخرین تصمیم گیری وزارت بهداشت در 
خصوص آزمون »بورد« و »گواهینامه تخصصی« 
داوطلبان دستیاری سال ۹۹ اشاره و اظهار کرد: »با توجه 
به شرایط خاص شیوع کرونا در کشور و نیاز بخش 
درمان به تامین نیروهای متخصص در اولین فرصت 
ممکن و با لحاظ این نکته که استانداردهای آموزشی 
تا حد امکان مدنظر باشد، پس از رایزنی های گسترده 
و نظرخواهی از افراد صاحب نظر در حوزه آموزش 
تخصصی و تعامل با معاونت های مختلف وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تصمیماتی در 
خصوص زمان برگزاری این آزمون ها مصوب شد.«
وی در ادامه تصریح کرد: »بر اساس تصمیمات فوق 
اختیارات ویژه ای به گروه های آموزشی و دانشگاه ها 
داده شد تا با مدل   ساده ابالغی معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت، افراد واجد شرایط فارغ التحصیلی را طی دو 
تا سه هفته آینده معرفی کنند تا در صورت شروع 
خدمات نیز واجد دریافت گواهینامه تخصصی شوند.«
تاکید  بهداشت  وزارت  آموزشی  معاون  مشاور 
کرد: »آزمون گواهینامه و دانشنامه طبق برنامه ریزی 

زمان بندی شده قبلی در انتهای شهریورماه برگزار 
خواهد شد و افرادی که براساس معیارهای بند ۱ این 
بخشنامه واجد شرایط دریافت گواهینامه تخصصی 
نشدند، طبق روال قبل می توانند در این آزمون شرکت 
کنند. همچنین تمامی افراد عالقمند به شرکت در 
آزمون دانشنامه مطابق روال اعالم شده قبلی در امتحان 
مذکور شرکت خواهند کرد. در این فاصله معاونت 
درمان وزارت بهداشت، تمهیداتی خواهد اندیشید 
که فارغ التحصیالن معرفی شده، محل خدمت شان 
مشخص شده و توزیع شوند. افرادی که خود را به 
سرعت به محل خدمت تعیین شده معرفی و  طرح 
خود را شروع کنند، در امتحانات شفاهی دانشنامه 

از مزیت هایی بهره مند خواهند شد.«

به گفته این مقام مسئول، »آزمون »گواهینامه«  و 
»دانشنامه فوق تخصصی« طبق برنامه ریزی قبلی 
برگزار خواهد شد. نکته اینجاست که طبق گفته 
معاون آموزشی وزارت بهداشت، بسیاری از دستیاران 
بدون گذراندن آزمون و با توجه به سابقه تحصیلی 
خود وارد چرخه خدمات خواهند شد، اما افرادی 
که مشمول این طرح نشوند، باید مثل روال معمول 

در آزمون های پایان دوره دستیاری شرکت کنند.

مخالفت ها با لغو آزمون گواهینامه دستیاران
در شرایطی که به نظر می رسد وزارت بهداشت 
تا حد زیادی با خواسته داوطلبان سال آخر دوره 
دستیاری موافقت کرده و البته شرط و شروط هایی 
نیز برای تصمیم خود گذاشته است، ولی برخی از 
نمایندگان جامعه پزشکی تاکید دارند که به طور کلی 
هر تصمیی برای لغو این آزمون مهم، ضربه بزرگی 
به سطح دانش پزشکی در ایران خواهد زد که در 
نهایت هم به ضرر جامعه پزشکی و هم به ضرر 

بیماران تمام خواهد شد.
به طور مثال، علیرضا اسپید، نایب رئیس شورای 
عالی نظام پزشکی کشور از جمله همین افراد است 
که اعتقاد دارد لغو آزمون گواهینامه دستیاری در 
شرایط فعلی، به هیچ وجه منطقی و علمی نیست. 
او در گفتگو با سپید تاکید می کند: »برگزاری آزمون 
گواهینامه دستیاری به دالیل مختلف الزم است، زیرا 
به هر حال جمع بندی علمی در سال آخر تحصیل 
دستیاران اتفاق می افتد. البته شکی نیست که در دوران 
کرونا، آزمون دادن و فعالیت همزمان در مراکز درمانی 

برای برخی دستیاران تخصصی با قدری دشواری 
همراه است، ولی باید در نظر داشت که این آزمون 
روی رشد علمی خود رزیدنت ها بسیار اثرگذار است.«
او یادآور می شود: »به هر حال هر پزشکی که به عنوان 
متخصص وارد حیطه درمانی می شود، الزم است که 
یک حداقل های علمی را گذرانده باشد. بنابراین حتی 
اگر آزمون گواهینامه دستیاری هم برداشته شود، باید 
فکر راه حل استاندارد دیگری برای سنجش علمی 
دستیاران باشیم. یعنی در آن صورت باید روش های 
جایگزینی وجود داشته باشد. به هر حال دانشجویی 
که دوره دستیاری تخصصی را می گذارند، باید یک 
ارزشیابی درستی از سطح علمی او وجود داشته باشد 
تا بتواند وارد بازار کار شود. باید مشخص شود آن 
دستیار، مهارت های علمی الزم را کسب کرده است 
یا خیر. در نتیجه تا وقتی که این روش جایگزین 
مورد بررسی علمی قرار نگیرد، حذف کردن آزمون 

گواهینامه دستیاری، آسیب زننده است.«
اسپید با اشاره به اینکه باید روش جایگزین آزمون 
گواهینامه دستیاری هم استاندارد باشد، خاطرنشان 
می کند: »اگر هم قرار بر حذف آزمون گواهینامه دوره 
دستیاری باشد، باید در ابتدا استانداردهای علمی یک 
روش جایگزین، تعریف شود. تازه در آن شرایط باید 
بررسی کرد که آیا اگر آزمون گواهینامه دستیاری را 
برداریم به مصلحت نظام سالمت است یا اینکه از آن 
روش جایگزین استفاده کنیم. بنابراین تا زمانی که آن 
روش جایگزین مستدل، منطقی و امتحان پس داده 
وجود نداشته باشد، حذف آزمون گواهینامه دستیاری 
نمی تواند به نفع مردم، جامعه پزشکی و نظام سالمت 
باشد.« او خاطرنشان می کند: »البته شاید بتوان زمان 
برگزاری این آزمون را به تاخیر انداخت یا آزمون را با 
شیوه دیگری برگزار کرد، اما حذف آزمون گواهینامه 
دستیاری به هیچ وجه منطقی و علمی نیست. ضمن 
اینکه باید در نظر داشت که همه دستیاران رشته های 
تخصصی نیز درگیر درمان بیماری کرونا نیستند و 

این نکته فنی باید در تصمیم گیری ها لحاظ شود.«
با توجه به اینکه هنوز تصمیم جدید وزارت بهداشت، 
ابهامات متعددی دارد و نیاز به شفاف سازی بیشتر 
احساس می شود، باید منتظر ماند و دید که در نهایت 
آزمون گواهینامه دستیاری در سال ۹۹ برای کدام 
از گروه از دستیاران تخصصی سال آخر، اجباری 
می شود و کدام گروه از دستیاران بدون شرکت در 
آزمون گواهینامه می توانند به عنوان پزشک متخصص، 

راهی چرخه ارائه خدمت شوند.

اسپید: لغو آزمون گواهینامه 
دستیاری در شرایط فعلی، به هیچ 

وجه منطقی و علمی نیست. هر 
پزشکی که به عنوان متخصص 

وارد حیطه درمانی می شود، الزم 
است که یک حداقل های علمی را 
گذرانده باشد. بنابراین حتی اگر 

آزمون گواهینامه دستیاری هم 
برداشته شود، باید فکر راه حل 
استاندارد دیگری برای سنجش 

علمی دستیاران باشیم. یعنی 
در آن صورت باید روش های 
جایگزینی وجود داشته باشد

اگرچه وزارت بهداشت اعالم 
کرده است که می خواهد سه 
چهارم دستیاران سال آخر را 

بدون آزمون به چرخه خدمات 
وارد کند و سوابق تحصیلی و نظر 

دانشگاه نیز یکی از معیارهای 
گزینش این دستیاران اعالم 

شده است، اما هنوز سواالت و 
ابهامات زیادی در این خصوص 

وجود دارد. البته وزارت 
بهداشت اعالم کرده است که 

بزودی، جزئیات بیشتری از این 
تصمیم تازه را اعالم خواهد کرد

ایدنی: بر اساس تصمیم 
وزارت بهداشت، اختیارات 

ویژه ای به گروه های آموزشی و 
دانشگاه ها داده شد تا با مدل  
ساده ابالغی معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت، افراد واجد 

شرایط فارغ التحصیلی را طی دو 
تا سه هفته آینده معرفی کنند تا 

در صورت شروع خدمات، واجد 
دریافت گواهینامه تخصصی 

شوند. افرادی که واجد شرایط 
دریافت گواهینامه تخصصی 

نشوند، طبق روال قبل می توانند 
در آزمون گواهینامه شرکت کنند
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گفت و گوی سپید با رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت درباره سامانه 4030

 علی ابراهیمی
در  که  ساعته   24 سامانه ای   ،4030 سامانه 
مشاور   2500 از  بیش  کرونا  اپیدمی  اوج 
همزمان توسط آن به ارائه سرویس پرداختند 
حوزه  کارشناسان  از  بسیاری  اعتقاد  به  و 
بیماران  ورودی  کاهش  با  توانست  سالمت 
به اوژانس های بیمارستان نقشی بی بدیل در 

کنترل و مدیریت بیماری داشته باشد.
البته نقش این سامانه به همین جا ختم نشده 
و بناست تا از این ببعد در حوزه مشاوره های 
روانشناسی و تغذیه و مادران باردار به کمک 
جهادگرانه  حضور  با  و  بیاید  سالمت  نظام 
کارشناسان حوزه های مختلف در این سامانه 
ارائه خدمات به صورت نامحدود و تمام وقت 

صورت گیرد.
با کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطالع رسانی 
و روابط عمومی وزارت بهداشت در خصوص 
این سامانه و یا به عبارت دیگر مرکز تلفن و 
ویژگی های آن به گفت وگو نشسته ایم که متن 

این مصاحبه را در ادامه می خوانید.

سپید: از نقش سامانه 4030 در بحران کرونا 
برای ما بگویید؟

مدیریت  در  که  نسبی  توفیق  از  زیادی  بخش 
بیماری کووید-19 در فصل اول آن یعنی از میانه 
اسفند تا پایان اردیبهشت ماه، حاصل شد را مدیون 
زیرساخت های بهداشتی کشور و بخصوص بسیج 
ملی مقابله با کرونا در بخش غربالگری هستیم که 
قسمت عمده این موفقیت در سایه سامانه 4030 

و سامانهsalamat.gov.ir  حاصل شد.
این اتفاق موجب شد بار روانی و هراسی که 
در جامعه ایجاد شده بود با تماس های تلفنی 
و مشاوره هایی که کارشناسان در سراسر کشور 

با سامانه 4030 به مردم ارائه می دادند، کاهش 
پیدا کند و همزمان با توجه به اینکه خط اول 
غربالگری را با همین تماس های تلفنی برقرار 
کرده بودیم و متعاقب آن مشاوره های اولیه و 
حتی ارجاع از طریق این سامانه با مردم صورت 
می گرفت، رابطه و تعاملی که با این سامانه ایجاد 
شد با کمترین هزینه سرانه توانست به میزان 
بسیار زیادی حتی می توان ادعا کرد تا 80 درصد 
مراجعات و بار ترافیکی بیماران را به اورژانس ها 

و اجتماع بیمار در بیمارستان ها کاهش دهد.
ازاین رو این سامانه موجب قطع زنجیره انتقال 
و کاهش شیوع بیماری بین افرادی که مشکوک 
بود  ممکن  و  نبودند  مبتال  لزومًا  ولی  بودند، 
با حضور در اجتماع اورژانس ها و صف هایی 
صورت  بیمارستانی  اورژانس های  در  که 
می گرفت، مبتال شوند اتفاق مثبتی افتاد و هم 
اینکه افراد از طریق سامانه در صورت نیاز در 
منزل قرنطینه شده و در صورت نیاز به مراکز 
می شدند  ارجاع  ساعته   16 سالمت  خدمات 
و مستقیم به بیمارستان ها مراجعه نمی کردند. 
ضمنا گام به گام در حین قرنطینه در منزل نیز 
مشاوره های الزم را دریافت می کردند و حتی 
در  ما  همکاران  توسط  آنها  عمومی  وضعیت 

سامانه 4030 پایش می شد.
بنابراین این سامانه و مرکز تلفنی اتفاق بسیار مثبتی 
در حوزه مقابله با کرونا بود و این تجربه موجب شد 
که وزارت بهداشت بخصوص در حوزه معاونت 
در حوزه  زیرساخت  این  از  بخواهد  بهداشتی 
خدماتی مانند مشاوره روانشناسی و مشاوره های 
مادران باردار و تغذیه نیز استفاده کند. لذا امروز 
این طرح به صورت آزمایشی آغاز شده و فکر 
می کنیم با توفیقی که در گام های اول همکاری 
و مشارکت با این سامانه تلفنی وجود داشت، ما 

در هفته ها و ماه های آتی عالوه بر موضوع کرونا، 
موضوعات بهداشت روان و تغذیه و مادران باردار 
و نیز در حوزه های درمان و دارو هم بتوانیم از 

این زیرساخت استفاده مطلوبی را ببریم.
سپید:آیا سامانه متعلق به وزارت بهداشت است؟
این زیرساخت تحت مالکیت ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( است. این نهاد در ایام بحران همکاری 
و مشارکت خوبی فراهم کرده و از طریق توسعه 
با وزارت  نزدیکی که  زیرساخت و مشارکت 
اینکه  نظام سالمت داشت. ضمن  بهداشت و 
فرهنگ سازی در خصوص این امکان بسیار مفید 
و سازنده در خالل بسیج ملی مقابله با کرونا 
صورت گرفت و مردم با این سامانه آشنایی پیدا 

کردند که خود این موضوع با توجه به همین 
شناخت و اعتماد، سرمایه ای است که می تواند 
برای ارتقا سواد سالمت و آموزش همگانی و 
نیز فرهنگ سازی در حوزه های مختلف سالمت 

در ماه های آتی مورد استفاده بهینه قرار گیرد.
ابتدای  از  سامانه  با  تماس ها  سپید:میانگین 

بحران کرونا تا به امروز چقدر بوده است؟
سامانه به مراحلی رسید که در برخی روزها حتی 
در اوج فصل اول اپیدمی کرونا بیش از 2500 نفر 
مشاور همزمان ارائه سرویس می کردند. امروز هم 
که در خدمت شما هستیم با افزایش مجدد آمار 
و تقویت مجدد پشتوانه کارشناسی سامانه ظرف 
24 ساعت گذشته بیش از 110 هزار تماس تلفنی 
با این سامانه گرفته شده و این ظرفیت به راحتی 
به چندین برابر قابل افزایش است. همچنین در 
بازدیدی که از این سامانه داشتیم در برخی ساعات 
همزمان 120 تا 130 نفر مشاور در حال ارائه 
مشاوره و پاسخگویی به مردم بودند و قاعدتاً با 
توجه به استقبالی که مردم از این سامانه دارند و 
اطالع رسانی که برای آشنایی بیشتر مردم با آن شد 
بخصوص در این برهه که شاهد افزایش مجدد 
آمار مبتالیان و موارد مشکوک هستیم، می تواند 

کمک شایانی به ما و مردم کند.
البته سامانه می تواند هم برای موضوع غربالگری 
و هم مشاوره کاهش استرس مردم و راهنمایی 
که آنها نیاز دارند چه در مرحله ای که احساس 
می کنند مشکوک به ابتال هستند و چه بعد از 
این اتفاق که بایستی در منزل قرنطینه شوند و 
چه برای خانواده هایی که می خواهند اطالعات 
بیشتری در این حوزه کسب کنند، مفید باشد.

ضمن اینکه آمار تماس ها با توجه به کار رسانه ای 
افزایش  انجام شده،  هفته های گذشته  که طی 
محوریت  با  که  بناست  و  کرد  خواهد  پیدا 
استان ها،  در  ما  و همکاران  بهداشت  معاونت 
همه دانشگاه های علوم پزشکی به خیل همکاران 
سامانه 4030 بپیوندند و این ظرفیت را فراهم 
کنند که در طول 24 ساعت تعداد کافی کارشناس 
و مشاور راهنمایی الزم را به مردم ارائه کنند.

این نکته را هم باید بگویم که درصد باالیی از 
کارشناسانی که با این سامانه همکاری می کنند، 
نکته  این  انجام هستند و  داوطلبانه و جهادی 
ارزشمندی است که باید بیشتر به آن پرداخته 
شود زیرا افراد به صورت خودجوش و بدون 
هیچ چشمداشتی به عنوان کارشناس مشاور با 
این  انعکاس  و  می کنند  همکاری  سامانه  این 

اقدام خود ارزشی دوچندان است.
سپید:آیا همه تخصص ها اعم از پزشک، پرستار 
و کارشناس بهداشت در این سامانه به عنوان 

پاسخگو حضور دارند؟
این حوزه، حوزه تخصصی نیست بلکه حوزه 
مشاوره و غربالگری است و مشاوره هایی که 
انجام می شود بر اساس الگوریتم ها و کدهای 
استاندارد است و افرادی که خدمت مشاوره را 
ارائه می کنند لزومًا نباید تخصص های مختلف 

پزشکی داشته باشند. 
ادامه در صفحه 13 

شماره 121708 6 مرداد 1399

دیگر محدودیت مکان و زمان در ارائه خدمات سالمت مفهومی ندارد

جهانپور: سامانه 4030 به 
مراحلی رسید که در برخی 

روزهای اوج فصل اول 
اپیدمی کرونا بیش از 2500 

نفر مشاور همزمان در آن 
ارائه سرویس می کردند. 

امروز هم ظرف 24 ساعت 
گذشته بیش از 110 هزار 
تماس تلفنی با این سامانه 

گرفته شده و در برخی ساعات 
همزمان 120 تا 130 نفر 

مشاور در حال ارائه مشاوره و 
پاسخگویی به مردم هستند
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 ادامه از صفحه 12 
بخصوص  و  پزشک  افراد  این  جمع  در  البته 
پزشکان عمومی، پرستاران و کارشناسان بهداشت 
افراد  این  ضمنا  دارند.  حضور  هم  مامایی  و 
آموزش های اولیه دیده اند و کدهای استاندارد 
در اختیار آنها قرار دارد که بر اساس این کدها 

مشاوره ها را انجام می دهند.
سپید:تعداد باالی تماس ها در روزهای ابتدایی 
بحران موجب انتظار بیش ازحد برای تماس 
با این سامانه می شد، آیا این مشکل برطرف 

شده است؟
یکی از مشکالتی که در روزهای آغازین وجود 
داشت همین موضوع بود زیرا تعداد کارشناسان 
با تعداد تماس ها مطابقت نداشت. به عالوه تعداد 
افرادی که با سامانه همکاری می کردند تنظیم 
نشده بود. برای مثال در برهه ای که به صورت 
سیستم  تا  کرد  پیدا  افزایش  تماس ها  ناگهانی 
بتواند خود را با تعداد تماس ها منطبق کند و 
تعداد کارشناسان را افزایش دهد فاصله زمانی 
به وجود آمد و در این بازه زمانی افرادی پشت 
خطوط معطل شدند. البته طی روزهای گذشته 
و با همکاری معاونت بهداشت و دانشگاه های 
علوم پزشکی تعداد مشاوران به دو برابر افزایش 
پیدا کرده و در شرایط فعلی شاهد پاسخگویی 

مناسب در زمان مناسب هستیم.
به  سپید:در خصوص مشاوره سامانه 4030 
بیشتر  تغذیه  مشاوره های  و  باردار  مادران 

توضیح دهید؟
مهم ترین حسن این مرکز تلفنی این است که 
نیاز به حضور فیزیکی افراد کارشناس در محیط 
کاری معین نیست. برای مثال تعداد افرادی که در 
روز مشاوره می دهند بین 700 تا 800 نفر است 
در حالی که فقط 9 تا 10 نفر به صورت فیزیکی 
در مرکز حضور دارند و مابقی افراد به صورت 
غیرحضوری و با استفاده از زیرساخت های این 
کال سنتر به ارائه خدمات می پردازند و می توانند از 
محل منزل یا کار خود پاسخگوی تماس گیرنده ای 
بنابراین  که سامانه به آنها ارجاع داده، باشند؛ 
با توجه به اینکه در این سامانه محدودیت های 

حضور فیزیکی وجود ندارد همکاران ما در سراسر 
کشور می توانند به نوعی با مدل های مختلف با 

این سامانه همکاری داشته باشند.
البته در حوزه تغذیه همکارانی را اداره کل بهبود 
تغذیه وزارت بهداشت معرفی کرده و در حال 
و  روانشناسی  در بخش  ارائه خدمت هستند. 
مشاوره هم وضعیت به همین منوال است. مضافًا 
بر اینکه در حوزه مادران باردار طرح به صورت 
پایلوت در استان اصفهان در حال انجام است و 
همکارانی را که خود دانشگاه معرفی کرده در 
حال ارائه خدمات مشاوره ای هستند. البته این 
قابل تسری است  خدمات حوزه های دیگری 
و باید همان حوزه در نظام سالمت و وزارت 
کند  تأیید  و  معرفی  را  کارشناسانی  بهداشت 

تا بتوانند از ظرفیت این سامانه استفاده کنند.
نکته قابل توجه دیگر اینکه این سامانه امکان 
ضبط مکالمه ها و مشاوره ها را دارد و این برای 
ارزشیابی مشاورین و نحوه ارائه خدمات مفید 
خواهد بود. زیرا کمک بسیار زیادی را در جهت 
سنجش کیفیت ارائه خدمات مشاوره تلفنی از 
طریق سامانه 4030 خواهد کرد. عالوه بر این 
این  از  نیز  آنها  ارزیابی مشاورین و رتبه بندی 

طریق می تواند صورت گیرد.
اتفاقاتی که در بحران کرونا  از  سپید: یکی 
افتاد کاهش مراجعات مادران باردار و کودکان 
به مراکز بهداشت جهت دریافت خدمت و 
انجام واکسیناسیون بود، آیا از این سامانه ها 
برای کمک به بهبود این شاخص ها استفاده 

خواهد شد؟
در حال حاضر طرح در حوزه مادران باردار در 
استان اصفهان به صورت آزمایشی انجام می گیرد و 
می تواند تا حد زیادی جایگزین خدمات حضوری 
شود. البته این اقدام کار ویزیت حضوری را انجام 
نمی دهد، اما بخش زیادی از نیازها و سؤاالت 
است  ممکن  باردار  مادران  که  نگرانی هایی  و 
لزوم  موارد  در  را رفع می کند و  باشند  داشته 
آنها را برای معاینه فیزیکی و دریافت خدمت 

ارجاع می دهد.
در بخش واکسیناسیون هم می توان از این ظرفیت 

استفاده کرد. البته در این خصوص کار کارشناسی 
انجام شده و بایستی بخشی از این سامانه با سامانه 
سیب ادغام شود، اما این ظرفیت در سامانه سیب 
در حال فعال شدن است و در بخش هایی از 
تشکیل  به  توجه  با  و  است  فعال شده  کشور 
پرونده خانوار و ثبت شماره تلفن والدین، برای 
واکسیناسیون یادآوری به صورت پیامک انجام 
می شود. ضمنا در حال حاضر رضایت سنجی از 
ارائه خدمت در طرح تحول سالمت در بخش 
بهداشت از طریق سامانه سیب روزانه و بالفاصله 
بعد از ویزیت از طریق سامانه پیامکی متصل به 
سامانه سیب انجام می شود و برای یادآوری ها و 
هشدارها هم می توان از آن سامانه استفاده کرد.

چگونه   4030 سامانه  فعالیت  ساعت  سپید: 
است؟

سامانه 4030 به صورت 24 ساعته فعال است و 
در بخش کرونا هموطنان می توانند در هر ساعت 
از شبانه روز اگر عالئم کرونا دارند و یا سؤال 

و ابهامی در این خصوص دارند با این سامانه 
تماس بگیرند و بدون محدودیت زمان و مکان 

از سرویس سامانه استفاده کنند.
سپید:آیا زیرساخت این سامانه در همه استان ها 
به تناسب جمعیت و نیاز آنها فراهم شده است؟
در  متمرکز  که  است  این  سامانه  این  حسن 
بلکه  نیست  فیزیکی  مکان  و  ساختمان  یک 
زیرساختی است که این امکان را فراهم می کند 
که فرد مشاوره دهنده از هر نقطه کشور به فرد 
و  شده  متصل  دیگر  نقطه  در  مشاوره گیرنده 

خدمات الزم را ارائه دهد.
سپید:آیا سامانه 4030 موازی کاری و یا منافاتی 

با سامانه 190 وزارت بهداشت ندارد؟
سامانه 190 سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات 
است و در بخش های مختلف همچون بهداشت 
محیط، اورژانس، درمان و شکایات دارویی و 
داروخانه ها فعال است. البته در ابتدای بحران از 
این قابلیت بر ای دادن مشاوره در خصوص کرونا 
استفاده شد، اما با توجه به تعداد زیاد تماس ها 
این امر موجب اختالل در سیستم رسیدگی به 
شکایات شد. ازاین رو تماس ها بالفاصله به سامانه 
4030 منتقل شد و افراد بین دریافت مشاوره 
و غربالگری با شکایات در دو سامانه تقسیم 
شدند تا اخاللی در عملکرد سامانه 190 به وجود 
نیاید. در حال حاضر نیز اگر در خصوص کرونا 
با این سامانه تماس گرفته شود تماس به سمت 

سامانه 4030 راهنمایی می شود.
سپید: نکته پایانی؟

تأکید ما این است که هموطنانمان در صورت 
داشتن هرگونه عالئم شبه آنفلوانزا یا اصطالحًا 
شبه کرونا و در هر موردی که شک داشتند در 
وهله نخست بدون مقدمه و مراجعه به هر محلی 
با سامانه 4030 تماس بگیرند و راهنمایی الزم 
را دریافت کنند و اگر مراجعه حضوری الزم 
باشد سامانه آنها را به مراکز مورد نظر ارجاع 
می دهد و این امکان برقرار شده است تا در تهران 
و همه استان ها حتی آدرس مراکز خدمات 16 
ساعته هم از طریق تماس با این سامانه و کد 

مورد نظر در سامانه دریافت شود.

جهانپور: این تجربه موفقق 
موجب شد که وزارت بهداشت 

در حوزه بهداشت بخواهد از 
این زیرساخت در خدماتی مانند 

مشاوره روانشناسی و مشاوره های 
مادران باردار و تغذیه نیز 

استفاده کند. لذا امروز این طرح 
به صورت آزمایشی آغاز شده 
و فکر می کنیم با توفیقی که 

در گام های اول همکاری وجود 
داشت، در هفته ها و ماه های آتی 
عالوه بر موضوع کرونا، موضوعات 
بهداشت روان و تغذیه و مادران 
باردار و نیز در حوزه های درمان و 

دارو هم بتوانیم از این زیرساخت 
استفاده مطلوبی را ببریم



 یاسر مختاری
تابستان امسال در حالی به نیمه می رسد که همچنان 
سرنوشت بیماری کووید19 در ایران و جهان 
مشخص نیست. تدروس آدهانوم رئیس سازمان 
جهانی بهداشت در آخرین تویت خود نوشته 
است: »تا زمانی که کووید19 در حال گردش 
است همه ما در معرض خطر هستیم. در این 
راستا از همه می خواهم که در مورد مکان هایی 
که می روند، اقداماتی که انجام می دهند و افرادی 
انتخاب مرگ و  که مالقات می کنند به عنوان 
زندگی تصمیم گیرند.« این هشدار در حالی داده 
می شود که مدیران ارشد وزارت بهداشت ایران 
نیز وضعیت را مناسب ارزیابی نمی کنند. ایرج 
حریرچی معاون کل وزارت بهداشت در  آخرین 
»وضعیت  گفت:  خود  تلویزیونی  گفت وگوی 
اصال خوب نیست، تا زمانی که بستری ها کاهش 
نیابد، مرگ ۲۰۰تایی مهمان ماست.« علی رغم 
این سرنوشت غبار آلود و ترس از موج پاییزه 
بیماری قرار است مدارس کشور در 15 شهریورماه 
بازگشایی شوند. در همین راستا خانواده های 
بیماری علیه  بسیاری هستند که نگران تهدید 
که  ندارند  این  از  ابایی  و  بوده  فرزندان خود 
سالمت جگرگوشه هایشان را بر تحصیالت آنها 
ترجیح دهند. اگرچه مدیران آموزش و پرورش 
این نگرانی را می داند اما آنها همچنان بر آغاز 
فعالیت مدارس از 15 شهریورماه اصرار می کنند. 

بازگشایی در سه وضعیت سفید، زرد و قرمز
به گزارش خبرنگار سپید، مهرزاد حمیدی معاون 
تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پروش 
در نشست گفت وگوهای هفته روز گذشته 5 
با وزارت کشور،  با  مردادماه این وزارت خانه 
اظهار کرد:» آغاز سال تحصیلی نزدیک است 
و مدارس در مناطق مختلف با توجه به شرایط 

قرمز، زرد و سفید برپا می شوند. ضد عفونی 
مدارس نیاز به کمک سایر دستگاه ها دارد، به 
همین دلیل از استانداران و فرمانداران می خواهیم 

که در این موضوع به مدارس کمک کنند.«
وی افزود: »وضعیت1۰هزار سرویس  بهداشتی و 
آبخوری مدارس باید ارتقاء یابد و سرویس های 
بهداشتی از آبخوری ها جدا شود که این کار با 
هزینه کمی قابل حل هست و می تواند با کمک 

استانداری ها این کار انجام شود.«

نگرانی خانواده ها را درک می کنیم
رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش نیز در  روزهای گذشته در 
رابطه با نگرانی  خانواده ها اظهار کرد: »نگرانی 
خانواده ها قابل درک است اما مردم باید به نظام 
تعلیم و تربیت اعتماد داشته باشند. در ایام شیوع 

کرونا با اتخاذ تدابیر مختلف و استفاده از راه های 
متنوع مانند برنامه های تلویزیونی، شبکه شاد و 
تهیه درس نامه ها، هم آموزش را به خوبی به ثمر 
نشاندیم و هم زمانی که بازگشایی مدارس اتفاق 
افتاد و امتحانات به صورت حضوری برگزار شد 
حتی یک مورد گزارش مشکل برای دانش آموزان 
وجود نداشت. تمامی این موارد به این دلیل بود 
که در هماهنگی کامل با وزارت بهداشت بودیم. 
مسئله بعدی این بود که پروتکل های بهداشتی 
بسیار سختگیرانه ای برای مدارس تهیه شد و 
بر اجرای آن ها بسیار دقیق نظارت کردیم  به 
همین دلیل دانش آموزان برای حضور در امتحان 

مشکلی نداشتند.«
نیز  جدید  دانش آموزان  نام  ثبت  باره  در  وی 
گفت: »هر خانواده ای طبق قانون موظف است 
فرزندش را با تمام شدن شش  سالگی در مدرسه 

ثبت نام کند. لذا قابل قبول نیز نیست که آن ها 
بخواهند به دلیل ترس از شیوع کرونا، ثبت نام 
فرزندشان را به تأخیر بیندازند. طبیعتًا اگر آموزش 
و پرورش شرایط را برای حضور دانش آموزان 
مناسب نبیند، مانند ماه های قبل اجباری را برای 
حضور دانش آموزان در مدرسه ایجاد نمی کند و 
آن ها می توانند به صورت مجازی کالس درس 

را ادامه دهند.«
حکیم زاده با تأکید بر اینکه قطعًا با روش های 
متنوع، موضوع آموزش را دنبال می کنیم، تصریح 
پایه  اینکه  دلیل  به  اولی ها  »برای کالس  کرد: 
اول یکی از مهمترین رده های آموزشی است، 
بنابراین  گرفته ایم.  نظر  در  مجزا  برنامه  یک 
فرزند  ندهند  انجام  را  ثبت نام  خانواد ه ها  اگر 
دانش آموز آنها تارک تحصیل محسوب می شود. 
اگر ثبت نامی هم باالتر از سن شش سالگی رخ 
دهد غیرقانونی است. البته در مواردی ممکن 
است استثنایی نیز وجود داشته باشد، اما طبق 
قانون تمامی کودکانی که شش  آنها تمام می شود 
باید به کالس اول بروند و هیچ کس حق ندارد 
آن ها را در پیش دبستانی ثبت نام کند. برای اینکه 
سن پیش دبستانی چهار تا شش سال بوده و این 

افراد حتما باید در کالس اول ثبت نام کنند.«
وی ادامه داد: »امسال با توجه به ابالغ قانون حمایت 
از حقوق کودکان و نوجوانان این موضوع جزء 
وظایف پدر و مادرهاست که حتماً ثبت نام فرزند 
خود را انجام دهند، در غیر این صورت تخلف 
کرده اند. اما در خصوص نگرانی خانواده ها این درک 
برای ما نیز وجود دارد و به آن ها اطمینان می دهیم 
که نظام تعلیم و تربیت تمام توان و تالش خود را 
به کار می گیرد تا بتواند بسیار بهتر و با برنامه تر 
از دوره قبلی که آمادگی کامل هم وجود نداشت 

و هیچ موردی از مشکل دیده نشد عمل کند. 
ادامه در صفحه 15 

شماره 1417۰8 6 مرداد 1399

اصرار آموزش و پرورش بر بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی
نگرانی خانواده ها قابل درک است



 ادامه از صفحه 14 
دوره قبل با برگزاری آزمون حضوری 6۰۰ هزار 
دانش آموز خوشبختانه حتی یک مورد نیز گزارش 
بیماری نداشتیم و پس از بازگشایی نیز که بچه ها 
برای رفع مشکل به مدارس می رفتند، هیچ موردی 

گزارش نشد.« 

وضعیت آموزش در دوران کرونا
حکیم زاده در مورد وضعیت آموزش در دوران 
باشد،  بازگشایی  بر  قرار  »اگر  نیز گفت:  کرونا 
حتماً ترکیبی از آموزش مجازی و حضوری در 
نظر گرفته خواهد شد. در این نوع آموزش بچه ها 
با گروه های کوچک تر و حفظ فاصله گذاری های 
اجتماعی و امکان نظارت بیشتر توسط مدرسه در 

کالس درس حضور پیدا می کنند.«
حکیم زاده در خصوص نگرانی خانواده ها برای 
ثبت نام دانش آموزان در مدارس، گفت: »امروز شاهد 
هستیم که بسیاری از همین خانواده های نگران، 
فرزندانشان را به مراکز خرید، فروشگاه ها، پارک ها 
و میهمانی ها در ایامی که اعالم می شود همه باید 
قرنطینه باشیم می برند،  اما موضوع مدرسه  آن هم 
با توجه به رعایت کامل موارد بهداشتی و ایمنی 
که پیش می آید نگران می شوند. لذا اگر تصمیم 
جامعه بر قرنطینه باشد طبیعتاً آموزش و پرورش 
اصراری به حضور در مدارس ندارد و آموزش 
از روش های دیگر دنبال می شود. در مهرماه بستر 
آموزش را از طریق صدا و سیما و اپلیکیشن شاد 
ادامه خواهیم داد و البته به واسطه حضور معلمان 
در سر کالس درس پیگیری های موردی را نیز برای 

حضور دانش آموزان در مدرسه داریم.«
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
بیان کرد: »تجربه ایام گذشته پشتوانه بسیار خوبی 
برای خانواده هاست. اما در این مورد، بحث اصلی 
در مورد حقوق کودکان است و پدر و مادر حق 
تصمیم گیری و اظهار نظر را در این رابطه ندارند. 
اگر برای یک کودک این مرحله طالیی از دست 
برود و خانواده تصمیم گیرد کودک خود را به 
مدرسه نفرستد، حق کودک خود را ذائل کرده 
است. قطعاً آموزش و پرورش تصمیمی خالف 

ستاد مدیریت کرونا نمی گیرد.«
حکیم زاده در رابطه با دغدغه خانواده ها و مادران 
شاغل برای حضور فرزندان در کالس درس در 
ایام کرونا، گفت: » در بسیاری از کشورهای جهان 

مقاطع پیش دبستانی و پایه اول به دلیل اثرپذیری 
بیشتر دانش آموز، در ایام کرونا با رعایت موارد 
بهداشتی به عنوان اولین مقاطع بازگشایی شدند. 
لذا ما نیز برنامه اختصاصی ویژه پایه اول داریم تا 
ضمن کالس های مجازی، ارتباط معلم و دانش آموز 
به صورت رو در رو اتفاق بیفتد. البته این کار با 
رعایت تمامی موارد بهداشتی و با حضور دو یا سه 
نفری دانش آموزان خواهد بود تا فرایند یادگیری 
و تعامل به درستی شکل گیرد. قطعاً این حضور 
در کالس درس برای دانش آموز بهتر از حضور 
در محل کار مادر و یا تنها بودن در خانه است.«
برای  را  تکلیف  گفت وگو  این  در  زاده  حکیم 
به  باید  والدین  است.  کرده  روشن  خانواده ها 
آموزش و پرورش اعتماد داشته باشند و کودکان 
خود را ثبت نام کنند در غیر این صورت تخلف 
انجام داده اند. البته در این راستا مشخص نیست 
اگر کودکی در مدرسه به کرونا مبتال شد تکلیف 
شخص)حقوقی( چه می شود آیا او نیز به همان 
اندازه خطا کار است؟ در این راستا معاون آموزش 
و پرورش راه فرار را نیز بیان کرده است: » قطعًا 
آموزش و پرورش تصمیمی خالف ستاد مدیریت 
کرونا نمی گیرد. » یا اینکه ترکیبی از هر دو شیوه 
مجازی و حضوری برای آموزش در نظر گرفته 
می شود. البته این روزها بسیاری خود را تابع ستاد 
ملی کرونا یا وزارت بهداشت می دانند اما فاصله 

گفتن این تبعیت تا عمل کردن به آن بسیار زیاد 
است. نمونه آن را در اجرای طرح ترافیک شاهد 
هستیم که علی رغم مخالفت های صریح وزارت 
بهداشت یا ستاد مدریت کرونا استان تهران همچنان 

در حال اجرا است.
همانگونه که گفته شد، نگرانی از موج پاییزه بیماری 
کرونا روز به روز بیشتر می شود و هشدارهای آن 
نیز روزانه منتشر می شوند. از سوی دیگر پاییز نیز 
فصل مدارس است بنابراین خام اندیشانه است 
که خانواده ای نگرانی از بابت حضور فرزندان 
خود در مدارس نداشته باشند. مسئوالن آموزش 
و پروش اگر سری به شبکه های اجتماعی بزنند 
این نگرانی را درک می کنند. البته هیچ خانواده ای 
وجود ندارد که نگرانی در رابطه با عقب ماندگی 

تحصیلی فرزندان نداشته باشند.
اما موضوع دیگری که وجود دارد این است که 
آموزش و پرورش از اوایل شیوع کرونا در ایران 
از جمله اولین نهادهایی بود که همکاری کاملی 
با وزارت بهداشت انجام داد و بالفاصله با تعطیلی 
مدارس آرامش را به اردوی خانواده ها بازگرداند. 
از آن سو برای جبران عقب افتادگی های تحصیلی 
از شیوه آموزش از راه دور و آموزش بر بستر 
فضای مجازی استفاده کرد. اگرچه انتقاداتی به 
این شیوه ها وارد شد که مدیران این وزارت خانه 
خود نیز این انتقادات را قبول داشتند اما همواره 

بر طبل موفقیت آن کوبیدند. حال اگر این تجربه 
چنان که در سخنان معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش هویدا است موفقیت آموز بوده 
است چه دلیلی دارد حضور فیزیکی دانش آموزان 
تا  از همین شیوه  کنند؟ و چرا  اجباری  نیز  را 
روزهایی که وضعیت سفید می شود و یا حداقل 
سرنوشت بیماری به سمت روشنی میل می کند 

استفاده نمی کنند؟
شبکه شاد که از زمان شیوع کرونا وزارت آموزش 
و پرورش آن را برای استفاده مربیان و دانش آموزان 
در امر آموزش  به دانش آموزان در شرایط نا امن 
کرونایی استفاده کرد به گفته وزیر آموزش و پرورش 
قرار است متحول شود. به گزارش خبرنگار سپید 
محسن حاجی میرزایی روز گذشته در حاشیه 
نشست گفت وگوی هفته با وزیر کشور از امکان 
در  به شبکه شاد  تلویزیون های خانگی  اتصال 
آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: »مسئوالن فنی 
با  آموزش وپرورش در حال اجرای این  طرح 
کمترین هزینه هستند. همچنین وزارت ارتباطات و 
فن آوری اطالعات متعهد شده است  همه مدارس 
را تا شهریور به شبکه ملی اطالعات متصل کند و  
نقاطی در کشور را که تحت پوشش اینترنت نیستند 
نیز مشخص و نسبت به توسعه پوشش اینترنتی 

برای آموزش مجازی دانش آموزان اقدام کند.«
حاجی میرزایی تأکید کرد: »مدیران همه مدارس 
را ملزم کرده ایم که نحوه دسترسی دانش آموزان 
خود را به تلفن همراه، تبلت و اینترنت مشخص 
کنند تا مشخص شود که دانش آموزانی که به تلفن 
همراه و اینترنت دسترسی ندارند به چه صورت 

باید آموزش ببینند.«
آموزش  شبکه  »اینترنت  کرد:  تصریح  وی 
دانش آموزی )شاد( در سال تحصیلی قبل رایگان 
بود و برای سال تحصیلی آینده نیز به ستاد ملی 
مبارزه با کرونا پیشنهاد دادیم که اینترنت این شبکه 

باید رایگان شود.«
آموزش های  »از  افزود:  آموزش وپرورش  وزیر 
تلویزیونی همچنان مانند سال قبل استفاده خواهد 
شد و بسته های خودآموز آموزشی نیز از طریق 
مدارس در اختیار دانش آموزان مناطق محروم 

قرار خواهد گرفت.«
حاجی میرزایی بابیان اینکه کالس های درس در 
مناطق سفید حضوری خواهد بود، گفت: »سال 
تحصیلی را به گونه ای آغاز می کنیم که همه دانش 

آموزان از فرصت آموزش بهره مند شوند.«
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